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Músicos se apresentam em edições especiais do Sarau
Programação natalina aconteceu entre os dias 3 e 28 de dezembro no Hospital Alberto Rassi – HGG. Pacientes prestigiaram as apresentações 
de corais, Orquestra e instrumentistas.  Ao todo, cerca de 200 músicos se reuniram para confraternizar a data na unidade hospitalar

O mês de dezembro no Hospital 
Alberto Rassi – HGG foi marcado por 
grandes atrações natalinas que 
percorreram os corredores da unidade 
convidando os pacientes, familiares e 
colaboradores a celebrarem uma das 
datas mais importantes do ano. Entre os 
dias 3 e 28 de dezembro, o Sarau do 
HGG especial de Natal proporcionou 
várias apresentações como performances 
de dança e canto em coro. Durante este 
período, mais de 200 artistas voluntários 
se apresentaram para o público.

A abertura da programação foi 
realizada por mais de 70 músicos da 
Orquestra Sinfônica de Goiânia. Regidos 

pelo maestro Joaquim Jayme, o concerto 
aconteceu na área externa do hospital, e 
teve como paisagem um belo entardecer 
no dia 3 de dezembro. O Trio de Cordas 
composto pela harpista Aline Araújo, a 
violinista Renata Benfica e o violoncelista 
Felipe Marciano levou as músicas 
clássicas para os pacientes internados no 
dia 8 de dezembro. 

Os Corais Novo Horizonte, Vozes da 
Terra e dos Servidores do Estado de 
Goiás proporcionaram um misto de 
músicas natalinas, religiosas e até 
canções italianas. Membro do Coral dos 
Servidores do Estado de Goiás, o cantor 
Waldo Ribeiro cantou várias músicas 

Abertura da programação especial de fim de ano do projeto de humanização foi realizada pelos 
músicos da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Apresentação aconteceu na área externa

italianas para os pacientes. “Já nos 
apresentamos em outros hospitais, mas 
aqui no HGG é a primeira vez. Eu achei 
maravilhoso. Cantei algumas músicas 
italianas e o público me acompanhou, 
fiquei bastante emocionado”.

As charmosas Senhoras do Cerrado 
levaram alegria e muita dança para os 
corredores do Hospital Alberto Rassi, na 
manhã do dia 21 de dezembro. Com 
trajes e coroas angelicais, oito idosas 
interagiram com os pacientes dançando 
músicas que cultuam a paz na terra. 
Aparecida das Graças é integrante do 
grupo e disse que ficou muito feliz em ver 
que o hospital mudou tanto. “Eu conheço 
o HGG desde que ele era maternidade. 
Tive o meu primeiro filho aqui, em 1974. 
Fico muito feliz em poder participar dessas 
atividades de humanização para os 
pacientes”, disse.

Regidos pelo maestro Luiz Wagner, o 
Coral Jovens e Adultos do Centro de 
Educação Profissional em Artes Basileu 
França também se apresentou na unidade 
no dia 22 de dezembro. A professora 
Regina Márcia estava na unidade 
acompanhando o esposo. Ela aprovou a 
iniciativa e afirmou que essa programação 
especial de Natal proporciona ânimo para 
quem está internado. “Achei muito lindo. 
Eu estava triste no quarto e agora estou 
mais animada. Acredito que a música traz 
mais esperança para as pessoas”.

Grande parceira nos eventos de 
humanização do HGG, a musicista Elen 
Lara encerrou a programação especial no 
dia 28 de dezembro.  

Formado por dezenas de coristas e músicos, 
o Coral Jovem e Adulto surpreendeu 

Coral Vozes da Terra se apresentou nas 
enfermarias e emocionou o público

Senhoras do Cerrado se apresentaram pela 
manhã no Ambulatório e enfermarias



NOSSA GENTE

“Gosto de prestar serviço à 
comunidade”, diz Edgar 
Rodrigues, da Astec

Desde a adolescência, Edgar 
Rodrigues tem afinidade pela área 
de informática. Apesar disso, o 
analista de tecnologia da 
informação do Hospital Alberto 
Rassi – HGG escolheu o Direito 
para formação superior. Ele conta 
que antes de trabalhar na área de 
informática, chegou a atuar por dois 
anos na área jurídica. “Eu pretendo 
ainda fazer um curso superior em 
tecnologia. Na verdade, quando 
escolhi cursar Direito eu pensei nas 
oportunidades de concursos 
públicos que apareceriam. Minha 
paixão é mesmo a informática”, 
reforçou Edgar.

Edgar trabalha há três anos na 
unidade hospitalar, porém é 
colaborador do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), Organização 
Social gestora do hospital, há 
bastante tempo, passando por 
diversos postos de trabalho do 
Instituto. “O Idtech sempre me 
ofereceu um excelente ambiente de 
trabalho e ótimas oportunidades. 
Mas, o que me proporciona mais 
prazer na minha profissão é prestar 
serviços de qualidade à 
comunidade, principalmente na 
área de saúde, que é tão carente. ”

Aos 28 anos, Edgar é casado e 
tem uma filha de seis anos. Ele se 
considera um rapaz tímido, 
reservado e observador, e nos 
momentos de lazer gosta de assistir 
a filmes, seriados e se encontrar 
com os amigos. Natural de Goiânia, 
Edgar conta que morou uma 
temporada no Rio de Janeiro, 
cidade natal da esposa, e depois a 
família decidiu fixar moradia na 
capital goiana. 
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Jornalistas participam do Comunicadores da Alegria 2015 

Os pacientes do Hospital Alberto Rassi 
– HGG receberam visitas especiais no dia 
17 de dezembro. Vinte jornalistas de rádio, 
TV e jornalismo impresso percorreram as 
enfermarias e o Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) da unidade por um motivo 
diferente. Acompanhados por palhaços do 
Circo Laheto e pelo músico William José, o 
grupo alegrou a rotina dos pacientes, 
familiares e colaboradores. Essa foi a 
terceira edição do projeto Comunicadores 

da Alegria que reúne anualmente os 
formadores de opinião com o objetivo de 
apresentar a realidade do Sistema Único 
Saúde (SUS) e levar alegria para os 
pacientes internados. 

Com maquiagem e adereços de 
palhaço, o apresentador da TV Serra 
Dourada Jordevá Rosa era um dos mais 
animados. “Além do remédio, os pacientes 
precisam de esperança, de fé em Deus, e 
eu acho que a gente pode trazer um 
pouco disso. Eu fico muito feliz e 
emocionado. Pude ter contato com essas 
pessoas, dar um abraço, desejar melhoras 
e esse é o nosso papel”.

A dona de casa Valéria Monteiro 
estava acompanhando a mãe que trata de 
uma arritmia cardíaca, e se emocionou 
quando encontrou com o apresentador da 
TV Goiânia Band, Marcos Maracanã. “Eu 
assisto o seu programa todos os dias e eu 
gosto porque você não tem papas na 
língua e fala a verdade. Além de ajudar as 
pessoas”, elogiou. Ela disse que até agora 
essa foi a melhor atividade que ela 
participou no hospital. “Estou emocionada. 
Não tenho palavras para expressar. 
Conheci um monte de jornalistas que eu 
assisto na TV. Parabéns para todos”.

Confira mais fotos na página quatro. 

Pacientes e colaboradores assistem a Missa Sertaneja

Chapéus, bota, violão, vestimenta 
xadrez. O berrante anunciava que a missa 
sertaneja iria começar. No altar, o padre a 
postos ao lado da imagem da Virgem 
Maria pronto para dar a benção para os 
fiéis. No dia 16 de dezembro, oito músicos 
da Paróquia Santo Antônio se uniram ao 

Grupo da missa sertaneja da Paróquia Santo 
Antônio foi liderado pelo cantor Xexeu

Vinte profissionais da comunicação participaram 
da terceira edição do projeto de humanização

Padre Cidimar Antônio Rodrigues, da 
Paróquia Nossa Senhora Assunção para 
celebrar a típica missa sertaneja para os 
pacientes, familiares e colaboradores. A 
cada pausa na leitura da palavra de Deus, 
o grupo comandado pelo músico Xexéu 
tocava uma moda de viola com palavras 
bíblicas e de encorajamento. 

A dona de casa Luci Bárbara dos 
Santos Vieira participou da celebração. 
Católica desde que nasceu, ela 
acompanhava o esposo que passou por 
uma cirurgia ortopédica no braço. “Eu 
achei muito lindo. Apesar de ser católica 
desde a infância, nunca tinha participado 
de uma missa sertaneja ao vivo. Acho que 
neste momento aqui no hospital a palavra 
de Deus é muito importante para que 
possamos nos encorajar e não desistir.”

Integrante do grupo da missa 
sertaneja, a cantora Sônia Maria Amarani 
nunca havia passado pela experiência de 
se apresentar em uma unidade hospitalar. 
“A gente veio para trazer alegria para os 
pacientes. Viemos dar sustentação e apoio 
para quem precisa.”

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael Gouveia Nakamura; Diretor de Ensino e Pesquisa: 
Marcelo Fouad Rabahi; Diretor Médico: Gentil Queiroz Júnior; 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. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela.

Jornal A Voz do HGG: Assessoria de Comunicação Social – Idtech: Jornalista responsável: Luciana Porto (GO-3175JP); Supervisão: Iris Bertoncini 
(GO-2217JP); Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.
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Alterações nos batimentos cardíacos podem levar a morte súbita

O coração pode bater mais lentamente 
ou rápido que o normal, e isso pode 
causar sérios problemas de saúde, você 
sabia? Taquicardias e bradicardias são as 
formas de arritmias que afetam milhares 
de pessoas em todo o planeta, e as 
principais causas de mortes súbitas. Por 
isso, é preciso atenção para identificar 
quando os seus batimentos cardíacos não 
estão em condições normais, o que varia 
entre 60 e 100 vezes por minuto (mínimo 
que pode ser menor para atletas). O Voz 
do HGG conversou com o chefe do 
Serviço de Cardiologia do Hospital Alberto 
Rassi, Antônio Malan, que esclareceu os 
principais pontos dessa doença.

As causas para as arritmias podem ser 
diversas, segundo o especialista. Malan 
comenta que esses descompassos dos 
batimentos cardíacos podem afetar 
corações normais ou que já possuem 
alguma patologia, e os principais fatores 
de risco são o uso de drogas ilícitas, 
alguns medicamentos, ingestão de 
cafeína, cigarro e álcool, e também o 
estresse emocional. “A maioria das 
arritmias são benignas. Em torno de 10% 
somente das pessoas possuem essa 
doença de forma patológica, que são 
causadas por anormalidades cardiológicas 
como chagas, infarto e cardiopatias.”

A questão, de acordo com Malan, é 
identificar aqueles pacientes que precisam 
de acompanhamento clínico e tratamento 
para as taquicardias e bradicardias. O 
médico explica que as pessoas que já 
possuem algum histórico familiar ou são 
portadoras de doenças cardíacas devem 
ficar atentas para as arritmias, já que o 
músculo do coração pode estar 
enfraquecido e o descompasso dos 
batimentos afetarem gravemente o 
funcionamento do órgão. “Temos exames 
bastante eficazes para diagnosticar se 
essa arritmia é patológica ou benigna, e 
também as causas dela. Os mais 

As arritmias cardíacas são as principais causas de morte precoce em todo o mundo, e são caracterizadas pelos batimentos cardíacos lentos 
ou acelerados além do normal. Doenças cardiológicas, uso de drogas ilícitas, cafeína e o estresse emocional estão entre as causas da doença

Grande parte das arritmias cardíacas não sáo causadas por doenças cardiológicas, e podem ser 
benignas. Especialista do Hospital Alberto Rassi - HGG alerta para o diagnóstico e tratamento

Você sabia?

-  A cafeína pode gerar 
uma contração e 
batimentos mais rápidos 
do coração, não sendo 
recomendado para quem 
sofre de arritmias. O ideal 
é ingerir até 300mg da 
substância por dia, ou perguntar ao 
cardiologista se há necessidade de 
interromper o consumo.

Confira algumas dicas:

- Pesquisas comprovam que a prática 
de atividade física leve a moderada 
diminui a incidência de arritmias. 
Pessoas sedentárias têm até 25% a 
mais de chance de sofrer com a 
doença. Por isso, se exercite! 

realizados são os eletrocardiogramas, 
holter 24 horas, ecocardiograma, estudos 
eletrofisiológicos por meio de cateter no 
coração, enfim, temos uma tecnologia 
imensa ao nosso favor. ”

Diagnosticada a doença, Malan pontua 
que será necessário o início imediato do 
tratamento, já que as arritmias podem 
causar a morte do paciente. De acordo 
com o médico do HGG, os dois principais 
métodos para tratar a doença são a 
implantação do marca-passo, para os 
casos de bradicardias, e desfibriladores 
implantáveis, para as taquicardias, além do 
uso de medicamentos específicos para 
cada caso. “Em alguns casos não 
podemos prevenir as arritmias, mas a 
maior parte delas nós podemos. Por isso, 
é importante evitar o cigarro, as bebidas 
alcoólicas em excesso, suplementos 
alimentares que aceleram o metabolismo, 
praticar exercícios regularmente, e 
certificar-se sempre que a pressão arterial 
e o nível de colesterol estão sob controle.”

Alimentação balanceada e atividade física: a chave do sucesso para uma vida saudável

Todos nós sabemos da importância de uma 
alimentação nutricionalmente balanceada e da 
prática de exercícios físicos para a saúde não 
somente do coração, mas de todo o corpo. 
Quem nunca ouviu falar que é fundamental 
ingerir saladas, ter uma alimentação rica em 
fibras e vitaminas, e optar sempre por alimentos 
coloridos no prato? O problema é que nem 
sempre seguimos o que os especialistas nos 
aconselham, muitas vezes por falta de disciplina 
de seguir corretamente as prescrições.

Como especialista, sei da importância disso e 
levo uma vida saudável, sem me privar de comer 
aquilo que tenho vontade. Meu conselho para 
este início de ano, é que você aprenda a regrar 
os alimentos que mais gosta. Para ser 

totalmente correto, por exemplo, não é 
necessário retirar do cardápio a carne vermelha, 
mas opte por um pedaço pequeno ou a inclua 
somente duas vezes na semana nas refeições. 
Imagine uma escala: em um dia o cardápio é 
peixe, no outro frango, e no outro a carne 
vermelha. 

Da mesma forma as atividades físicas. Com 
a prática diária de exercícios, conseguimos 
fortalecer o nosso corpo, liberamos endorfina, 
cuidamos da saúde mental e mantemos uma 
vida saudável. Comece aos poucos e depois 
evolua! E também não podemos esquecer do 
combate ao estresse.  É importante tirar férias, 
dormir oito horas por dia e praticar um esporte. 
Pense nisso, e faça diferente em 2016!

Antônio Malan é 
médico e chefe do 
Serviço de 
Cardiologia do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

Desta vez, o Voz do HGG 
lidou com uma certa dificuldade 
para a entrevista com o paciente 
indicado para esta coluna. Não foi 
um problema de agenda, mas de 
simpatia. Isso mesmo! O 
aposentado Eder Rosa Caldeira, 
internado há cerca de um mês, 
construiu uma relação de carinho 
com os demais pacientes e 
colaboradores do hospital e passa 
a maioria do tempo visitando seus 
amigos pelas enfermarias. Alvo 
localizado, começou o bate-papo. 
Brincalhão, alto astral e 
contagiosamente alegre, Eder 
tem 65 anos, mas quando está 
dançando forró ele tem somente 
20. Brincadeiras à parte, o 
paciente aproveitou o momento 
para falar sobre o amor que sente 
pelo HGG. “Eu sou veterano aqui, 
e posso dizer que existia um 
tempo antigo e agora vivemos 
outro. Sinceramente, tudo 
melhorou e se me mandarem dar 
uma nota de zero a mil, eu dou 
mil e um para o HGG’’, elogiou.   

 

EXPRESSAS

Show
Os colaboradores do Hospital Alberto Rassi 
– HGG deram uma verdadeira lição de 
solidariedade. Para cooperar com a 
arrecadação de brinquedos da campanha 
promovida todos os anos pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), os profissionais da unidade 
hospitalar se uniram e conseguiram 600 
doações. Parabéns! 

Apetite
Com o objetivo de humanizar o atendimento, 
o HGG preparou um cardápio especial para 
os pacientes que passaram o Natal e o Ano 
Novo internados na unidade. Balanceados 
nutricionalmente, os pratos tiveram 
ingredientes tradicionais das festas de fim de 
ano. A iniciativa visa aproximar o usuário e 
também os colaboradores de suas 
respectivas casas. Nota mil!

Música
O ano de 2016 não poderia começar de 
outra forma no HGG: com música! O projeto 
Sarau já está com a programação fechada 
para janeiro, e promete emocionar muita 
gente com as atrações. As apresentações 
serão de música sertaneja, popular 
brasileira, e pela primeira vez na unidade, o 
reggae. Vai bombar!  

Calendário
A diretoria técnica do hospital está 
preparando um novo cronograma de Ações 
Concentradas para o ano de 2016. Desde 
o mês de maio, quando a iniciativa de 
ocupar o Centro Cirúrgico aos sábados 
teve início, 217 pacientes já foram 
atendidos. A equipe de ortopedia foi a 
última especialidade a participar da ação, 
sob o comando do chefe Leandro Oliveira. 

Ética
As Comissões de Ética Médica são 
vinculadas ao Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás (Cremego) e 
tem as funções educativas e fiscalizadoras 
no desempenho ético da Medicina. No HGG, 
a atual Comissão foi empossada em outubro 
de 2014, e tem como presidente o 
neurocirurgião Carlos Roberto Drummond, 
que está em seu segundo mandato.

Normas
 A enfermagem também tem uma 
Comissão de Ética na unidade, com os 
objetivos de zelar pela conduta ética do 
profissional, zelar pelo bem-estar do 
paciente e orientar os profissionais em um 
processo educativo. As reuniões são 
trimestrais  e nelas são definidas 
estratégias para educação permanente.

“Esse é o nosso papel, levar esperança para essas pessoas. Uma palavra de ânimo, esperança, fé, amor. 
Geralmente a gente encontra os colegas na rua, aqui a gente se reúne para poder fazer a diferença na vida das 
pessoas que estão precisando”, ponderou o apresentador da TV Record, Alysson Lima.

Apresentadores da TV Anhanguera e 
Serra Dourada se uniram para o bem

O jornalista Rubens Salomão e o palhaço 
do circo Laheto distribuem carinho

Petras David conversa com paciente 
no Centro de Terapia Intensiva (CTI)

O projeto Comunicadores é idealizado pela Secretaria Estadual de Saúde e realizado pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano, organização social gestora do Hospital Alberto Rassi – HGG.
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