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Emoção e homenagens no Comunicadores da Alegria  
Na companhia dos palhaços do Circo Laheto e do grupo Zabumba Beach, comunicadores percorreram enfermarias e levaram sorrisos, 
abraços e muita comoção aos pacientes internados, que também contagiaram os jornalistas presentes 

Ao som de buzinas, risos e muita 
música, os Comunicadores da Alegria 
percorreram os corredores e leitos do HGG 
no dia 14 de dezembro, na 5ª edição do 
projeto, que leva jornalistas ao ambiente 
hospitalar e com os pacientes internados. 
Junto com os palhaços do Circo Laheto e 
do grupo Zabumba Beach, os 30 jornalistas 
caracterizados de doutores palhaços, 
percorreram o Ambulatório de Medicina 
Avançada, Clínicas Médica e Cirúrgica, UTI 
e ala de Cuidados Paliativos. Eles 
cantaram, abraçaram, conversaram e 
tiraram dezenas de fotos com os pacientes, 
que se emocionaram levando também 
comoção aos comunicadores. 

Participando pela primeira vez, Manuela 
Queiroz, da TV Record, afirmou ter se 
emocionado do início ao fim. “Já na 

primeira enfermaria que a gente entrou eu 
já comecei a chorar porque vimos a 
emoção do paciente. A gente vem para 
trazer alegria e somos nós que a levamos 
conosco, e espero que eles fiquem 
também, ao longo do dia e da semana, 
com esse sentimento bom e com o coração 
alegre”, comentou. Quem também 
participou pela primeira vez e se disse 
encantada, foi a jornalista Thais Lobo, do 
site Mais Goiás. “Foi maravilhoso! É uma 
ação que devia ser repetida não só uma 
vez no ano mas várias vezes, porque a 
gente sempre traz algumas noticias não tão 
boas e estar aqui trazendo boas notícias e 
um sorriso aos pacientes é gratificante para 
a gente”, avaliou Thais.

Pela segunda vez integrando o grupo, a 
jornalista da Rádio CBN, Mariani Ribeiro, 

Jornalistas de diversos veículos de TV, rádio, impresso e online da capital se caracterizaram de 
doutores palhaços e percorreram alas e leitos levando alegria, sorrisos e carinho aos pacientes

avalia que a emoção foi tão grande quanto 
da primeira vez. “É impossível olhar essas 
pessoas e não imaginar o problema que 
cada uma está passando e ver que um 
gesto tão simples como o de se pintar e 
estar com elas levando um pouquinho de 
alegria faz tanta diferença. E enxergamos 
que mesmo em momentos de tristeza e 
dramas pessoais ainda é possível sorrir e 
ver beleza na vida!”, falou emocionada.

Marcos Antônio da Silva, internado há 
mais de 15 dias completava neste dia 46 
anos e considerou ter ganhado vários 
presentes. “Eu só tinha visto esse trabalho 
através da imprensa e é muito impactante, 
mexe com a gente, traz alegria. Meu 
aniversário é hoje e, além da alta que eu 
tive, essa visita foi mais um presente”. 

A edição foi marcada pela homenagem 
ao jornalista Reynaldo Rocha e ao cantor 
Willian José, parceiros do projeto e que 
faleceram em 2017. Uma charge 
desenhada pelo cartunista Alexandro Jack  
foi entregue à filha de Reynaldo, Daniela 
Cardim Rocha, pelas mãos do coordenador 
de ensino e pesquisa do HGG, Marcelo 
Rabahi. A jornalista do O Popular, Ana 
Cláudia Rocha, e irmã de Reynaldo, falou 
sobre como foi estar pela segunda vez na 
iniciativa. “É uma alegria muito grande, 
especialmente para mim, por eu ter estado 
pela primeira vez com o Reynaldo. E eu 
estava muito tímida e acabei aprendendo 
muito com ele, pois eu achava que ele era 
sério, mas ele fazia um trabalho 
maravilhoso aqui dentro. E esse ano eu 
voltei por mim, pelos pacientes e, 
principalmente, pelo Reynaldo e pelo 
Willian, que eram grandes Comunicadores 
da Alegria e que me ensinaram muito”, 
relembrou Ana Cláudia. 

Muitos pacientes emocionaram os 
comunicadores

As crianças internadas receberam presentes 
entregues pelos Comunicadores

Palhaços do Circo Laheto também 
divertiram pacientes



NOSSA GENTE

“Me realizo por poder 
devolver a alimentação ao 
paciente em finitude de 
vida”, conta a fonoaudióloga 
Cândida Queiroz

Desde agosto deste ano, a 
fonoaudióloga Cândida Queiroz atua 
no Núcleo de Atenção ao Paciente 
Paliativo (NAPP) do HGG, onde ela 
acredita que encontrou uma grande 
realização profissional, pelo seu 
íntimo interesse pela área de 
Cuidados Paliativos (CP) e de 
Gerontologia. Mas nem sempre foi 
assim, ao entrar na unidade, em 
2013, ela atuou na UTI, local que lhe 
trouxe uma triste lembrança. “No 
inicio eu tive um pouco de dificuldade, 
mas acredito que tenha sido por eu 
ter perdido a minha avó em uma UTI, 
em 2007, por isso eu não tinha tanta 
afinidade com aquele ambiente”. 

Depois disso, Cândida atendeu 
no Ambulatório e nas Clínicas Médica 
e Cirúrgica, até integrar a equipe do 
NAPP. “Eu gosto muito de cuidados 
paliativos, eu acho que eu já fazia CP 
sem saber que o nome era esse. Me 
realizo aqui por poder devolver a 
alimentação ao paciente em finitude 
de vida ou ser a última pessoa a 
ofertar uma água para aquele 
paciente que a voz falha, mas ele 
demonstra a vontade de beber água”.

Já em casa, fora do ambiente 
hospitalar, Cândida começa um novo 
expediente, o de mãe e esposa. 
Casada há 6 anos e mãe da Isabela 
de 4 anos e do João Miguel de um 
ano, mesmo longe do trabalho ela 
não esquece o lado profissional.  “Eu 
estimulo muito linguagem dos meus 
filhos. O pequeno é muito falante para 
um ano. Eu percebo que essa parte 
sempre foi muito desenvolvida neles. 
Eu sempre treino palavras difíceis 
com a Isabela, que fala clorexidina 
corretamente e com todos os 
fonemas”, conta a mãe orgulhosa.
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Tom Carvalho fecha programação do Riso no HGG

Com muito humor e um espetáculo pra 
lá de animado, o humorista Tom Carvalho 
encerrou a temporada 2017 do projeto 
Riso no HGG no dia 5 de dezembro. 
Durante cerca de uma hora, o artista 
divertiu pacientes, acompanhantes e 
colaboradores da unidade que, 
literalmente, choraram de rir. Na quarta 
participação do humorista no projeto, o 
pocket show reuniu piadas sobre a atual 
situação do país e os principais 
personagens do humorista, como o 
Manelão, o velho e o cantor sertanejo. 

Tom Carvalho cantou ainda melôs e 
versões de músicas famosas. O show 
contou ainda com uma mensagem 
motivacional de Natal e Ano Novo, que 
emocionou o público. Ao final da 
apresentação, Tom Carvalho recebeu em 
seu nome e de seu companheiro de cena, 
Nilton Pinto, o título de embaixadores do 
projeto Riso no HGG.

O paciente Gilvan Bernardino Paulo riu 
durante todo o show. Ele afirmou que a 
apresentação ajudou a aliviar a dor que 
estava sentindo. "Foi muito bom, gostei 
bastante. Não pude rir muito por causa da 
tosse, que me dá falta de ar, mas foi bom 
demais. Eu gosto muito do trabalho dele, 
já tinha ido a um show, e hoje foi mais 
uma oportunidade. Vou voltar aliviado para 
a enfermaria", disse.

Tom Carvalho afirmou que é 
maravilhosa a sensação de se apresentar 
no HGG, pois vê que os pacientes 
chegam desanimados para o show e 
voltam para os quartos com o sorriso no 
rosto. "Eu acho que essa energia da 
alegria movimenta uma cura extraordinária. 
Para mim é extremamente gratificante. Eu 
me sinto grato a Deus pela oportunidade 
de estar aqui trazendo alegria, sobretudo 
para aqueles que mais precisam", disse. 

No dia 2 de dezembro, equipe de 
Urologia do HGG participou de ação de 
Conscientização Educacional de Saúde 
do Corpo dos Bombeiros Militares 
(CBMGO). Realizado no Batalhão de 
Salvamento e Emergência do CBMGO, o 
evento teve como foco a prevenção ao 
câncer de próstata e demais doenças 
masculinas, em celebração ao Novembro 

Urologista Paulo Tadeu, dois residentes e 
uma enfermeira estiveram na ação

Tom Carvalho divertiu pacientes, 
acompanhantes e colaboradores

Azul, e foi direcionado aos oficiais inativos 
da corporação.

A equipe, coordenada pelo urologista 
Paulo Tadeu Machado, contou com dois 
residentes e com a gerente de Educação 
Continuada, Fabrícia Cândida. Os 
profissionais do HGG realizaram 45 
atendimentos e a ação contemplou cerca 
de 150 participantes. Os militares 
aposentados consultaram-se, 
apresentaram resultados de exames e 
realizaram exame de toque retal com a 
equipe do HGG, além de receberem 
outras orientações médicas e realizarem 
aferição de pressão arterial e teste de 
glicemia com profissionais de outras 
unidades parceiras da ação.

“Foi uma iniciativa bem acolhedora, já 
que podemos atender todos os 
participantes com tempo, ouvindo suas 
dúvidas, prestando informações e 
orientações. Percebemos que, após essa 
aposentadoria, esse oficial inativo não 
está tão empenhado em ir ao médico e se 
cuidar, muitos há tempos não realizavam 
exames periódicos”, pontuou Fabricia.

ACONTECEU 

Urologia participa de ação no Corpo de Bombeiros

Expediente
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Cuidado com os excessos de final de ano

Festas de final de ano normalmente são 
sinônimo de muita comida, bebida e de 
exagero. Castanhas, panetone, rabanada, 
carnes gordas, sobremesas, um brinde aqui 
e outro ali, e extrapolar na dose torna-se 
quase que inevitável nos quesitos comer e 
beber. Excessos alimentares que 
comumente levam às pessoas a uma 
situação de indigestão. Conhecida 
popularmente como congestão, a indigestão 
é uma interrupção da digestão, causada, 
entre outros motivos, pelo excesso alimentar 
ou de bebida alcoólica. O consumo 
exagerado de qualquer tipo de alimento 
pode causar o desconforto, mas os 
alimentos pesados, fritos ou muito 
gordurosos costumam ser os principais 
protagonistas por levarem mais tempo para 
serem digeridos.

A indigestão normalmente gera muito 
desconforto, como distensão e dor no 
abdômen, sendo também o enjoo, a náusea 
e a azia outros sinais e, dependendo da 
intensidade, sensação de desmaio e suor 
elevado podem ocorrer. No caso do álcool, 
o seu excesso causa além da comum 
euforia do 'bêbado', vertigem e vômitos, e 
no dia seguinte, na hora da famosa 
'ressaca' as sequelas mais comuns são 
tontura, dor de cabeça, sensação de boca 
seca e desânimo, reações do corpo que se 
recupera dessa ingestão demasiada.

Como o uso de medicamentos 
descontrolados vêm sendo ingeridos sem 
orientação específica, o ideal é que a 
pessoa procure uma unidade de saúde, 
contudo, o comedimento ainda é o melhor 
remédio, alerta a gerente do Serviço de 
Nutrição do HGG, Valéria Souza. “É época 
de comilança e festas, como o Natal e 
Revéillon, mas ainda assim não devemos 
esquecer a boa e saudável harmonia. 
Podemos sim estar em uma festa sem 
querer comer tudo das mesas fartas, ou 
beber de tudo para a festa ficar alegre, pois 
a festa pode ser melhor aproveitada quando 

Comum nas comemorações desta época, empolgação e exagero ao comer e beber são as causas de um grande número de indigestões e 
ressacas. O ideal é o comedimento e seguir algumas dicas na hora da escolha dos alimentos que irão compor o prato

Festas de final de ano são sinônimo de muita comida, bebida e de exagero. O ideal é saber 
combinar carnes mais gordas com acompanhamentos mais leves, como frutas e vegetais

Fique atento?

- Atenção aos petiscos! 
Evite ficar 'beliscando' 
aperitivos ou itens da 
ceia;

- Carnes gordurosas são 
de difícil digestão. Modere 
nas porções;

- Evite comer rápido demais sem 
mastigar direito os alimentos, ou 
ingerir muito líquido durante as 
refeições;

- Tente revezar entre um copo de 
bebida com um outro de água;

- Água de coco ou água saborizada 
com pedaços de gengibre ajudam na 
desintoxicação do organismo.

os alimentos não são ingeridos em 
quantidade exorbitantes, para que não se 
torne um pesadelo no dia seguinte”. 

Entre as dicas da nutricionista para uma 
ceia equilibrada e saborosa, está aproveitar 
as diferentes frutas dessa época, fazer a 
rabanada assada, evitar muitas fontes de 
carboidratos no prato, trocar as frituras pelos 
assados e escolher um tipo de bebida, não 
fazendo misturas. “Dê sempre preferência 
para as carnes assadas, as grelhadas e as 
cozidas, evitando as frituras. Os assados, 
além de mais gostosos, vão causar menos 
indisposição gástrica no outro dia. Se for 
comer leitoa, escolha acompanhamentos 
leves, evitando a maionese ou outros pratos 
gordurosos, como molho quatro queijos, 
dentre outros, preferindo saladas com frutas 
e molhos leves. Uma ceia de Natal bem 
elaborada, não significa uma ceia 
nutricionalmente inadequada, eu posso 
comer e beber muito bem com a minha 
família e amigos e no outro dia estar 100% 
para continuar aproveitando a festa”.

 Residentes do HGG realizam 260 atendimentos em uma manhã 
No dia 13 de dezembro, o HGG 

promoveu a última edição do projeto 
Saúde na Praça em 2017, que tem como 
objetivo oferecer informações de 
prevenção de doenças à toda população. 
Em dezembro, o tema foi “Residentes em 
ação”, com a participação dos 
profissionais de saúde que estão se 
especializando nas mais diversas áreas 
da medicina, enfermagem, 
fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e 
nutrição. 

Foram realizados 260 atendimentos 
em apenas uma manhã de evento. Os 
participantes realizaram um circuito de 
saúde, com aferição de pressão, teste de 
diabetes, informações sobre alimentação 

saudável, dicas sobre atividades físicas, 
testes sobre linguagem, momento de 
reflexão e orientações médicas. A equipe 
até entrou no clima de natal e usou gorro 
de Papai Noel para atender à população. 

Última etapa do circuito, a equipe de 
Psicologia aplicou em grupo uma 
avaliação chamada Roda da Vida. 
Segundo as residentes, os participantes 
precisaram refletir cada área da sua vida: 
relacionamento com a família, 
relacionamento conjugal, atividade de 
lazer, atividade espiritual, atividade 
profissional e atividade financeira e 
atribuir o seu grau de satisfação a partir 
de um gráfico. Quanto mais redondo, 
mais perto do ideal.

Residentes de enfermagem, fonoaudiologia, 
fisioterapia, psicologia e nutrição atenderam
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Diagnosticada há 8 meses com 
Lúpus, Ana Paula Ribeiro Alves, de 
17 anos, foi internada no HGG no dia 
27 de outubro, muito fraca e desnutrida 
devido à doença. “No início ela ainda ia 
para a escola, sentia umas poucas 
coceiras na mão, achávamos que era 
pelo frio. Mas ela foi internada muito 
fraca e com o pulmão infeccionado”, 
conta a mãe Maria Aparecida. 

Com um quadro grave de 
desnutrição, Ana Paula chegou a ir 
para a UTI, mas há cerca de três 
semanas voltou para o quarto e se 
recupera bem. “To mais animada. 
Quando eu cheguei, não dava conta 
de levantar da cadeira de rodas e não 
queria comer. Já estou sentando, 
dando uns passinhos e tomando 
banho no chuveiro”, conta sorridente 
a jovem.

Desde que foi para o quarto, Ana 
Paula tem recebido a visita de uma 
professora, que a ajuda com as 
matérias. Hoje no 2º ano, ela sonha 
em cursar Direito. Mas seus próximos 
planos ao sair é comer seu prato 
favorito: arroz, feijão, carne assada e 
batata frita. “Quando eu sair minha 
mãe vai me levar no restaurante”.

EXPRESSAS

Pesquisa
O neurologista residente em Neurofisiologia 
Clínica do HGG, Frederico Marques, realiza 
uma pesquisa sobre a qualidade do sono dos 
residentes e preceptores da unidade. A 
investigação faz parte do seu trabalho de 
conclusão de curso da residência médica e é 
orientado pela neurologista, especialista em 
Medicina do Sono e preceptora da residência 
de Neurofisiologia do HGG, Giuliana Macedo.

Capacitação
O HGG realizou nos dias 24 e 29 de 
novembro, a Capacitação de Lideranças 
sobre o Planejamento Estratégico. Foi 
abordado de forma objetiva o Planejamento 
Estratégico do hospital e a aplicação 
prática nas atividades setoriais, visando 
atingir as metas e objetivos estratégicos.

Treinamento
Entre os dias 27 e 30 de novembro, 
supervisão de Enfermagem e equipes 
técnicas do HGG de todos os turnos 
passaram por Treinamento de Sepse e uso 
do sistema informatizado. O conteúdo foi 
ministrado pela gerente de Educação 
Continuada, Fabrícia Cândida. O protocolo 
de sepse pode ser acessado pelo sistema 
Mvpep, com o objetivo de reduzir o risco de 
sepse nos pacientes internados.

Fonoaudiólogo
No dia 8 de dezembro, o Dia do 
Fonoaudiólogo foi comemorado com 
apresentação especial do músico Adem 
Pereira, que é fonoaudiólogo e cirurgião 
geral. Juntamente com um coro formado 
pela equipe de fonoaudiologia do HGG, 
cantaram canções escolhidas que se 
relacionam com a atuação da profissão. 

Visita
No dia 12 de dezembro, comitiva da 
Secretaria Municipal de Saúde de Serra, 
Espírito Santo, visitou o HGG a fim de 
conhecer a estrutura, projetos de 
humanização e trabalho de gestão 
desenvolvido pelo Idtech junto a unidade 
desde 2012. 

Homenagens
No dia 24 de novembro, em celebração ao 
Dia Internacional da Não Violência contra a 
Mulher, a assistente administrativa da 
Diretoria Médica, Bianca Lopes da Silva, foi 
homenageada com a Comenda Maria da 
Penha. E no dia 29 de novembro, o HGG 
recebeu diploma de reconhecimento pela 
relevante contribuição da unidade para a 
causa da doação de órgãos. A homenagem 
foi concedida em nome do diretor geral da 
unidade, José Cláudio Romero.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

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: 

“Adoro este tipo de música, clássicas e de Natal, valeu muito a pena ter vindo, espero que tenha mais 
apresentações assim!”, disse a paciente Elisvânia Pires de Oliveira, de 40 anos, que conteve as lágrimas 
durante momentos da apresentação do Coral Encantos de Goiás, realizado no dia 12 de dezembro.

Músicos mirins do Estúdio Éricka Vilela 
abriram programação dos Saraus de Natal

O som instrumental do pianista Augusto 
Souza encantou o público

Coral Encantos de Goiás -TCM-GO cantou 
clássicos natalinos no Sarau de Natal 
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