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Jornalistas participam do Comunicadores da Alegria  
Projeto que nasceu com o objetivo de apresentar a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) para os formadores de opinião e proporcionar 
momentos de emoção e divertimento aos pacientes, reuniu cerca de 30 jornalistas de diversos veículos de TV, rádio, impresso e portais

Com o intuito de levar alegria para os 
pacientes internados, um grupo de 
jornalistas da imprensa goiana esteve no  
HGG no dia 20 de dezembro. Esta foi a 6ª 
edição do projeto Comunicadores da 
Alegria, que recebeu 25 jornalistas de 
diversos veículos de TV, rádio, impresso e 
portais de notícias da capital. Ao invés de 
microfones, blocos de anotação e 
gravadores, os jornalistas usaram nariz de 
palhaço, perucas e adereços divertidos.

Antes de visitarem as enfermarias e 
CTI, os comunicadores receberam 
maquiagem especial e jalecos, que 
remetem ao ‘Doutores da Alegria’, utilizando 
da paródia do palhaço que brinca de ser 
médico no hospital. Acompanhados do 
cantor Marcelo Pardhal, e dos palhaços do 
Circo Lahetô, o grupo se dividiu nas 
enfermarias, conversando com pacientes, 
cantando, e levando alegria e emoção. Com 
lágrimas nos olhos, a paciente Luciene 
Mariano Borges explicou que o choro não 
era de tristeza, e sim de emoção. “Eu achei 
a visita maravilhosa. Estou chorando é de 
emoção e felicidade por saber que ainda 
existem pessoas que lembram da gente. 
Tiram um tempinho de suas vidas e vem 
até aqui trazer alegria para nós”, declarou.

Os aniversariantes da semana foram 
presenteados com um “Parabéns pra você”. 
Onírio Nélio Gondim fez aniversário há dois 
dias e agradeceu pela homenagem. “Gostei 
bastante de toda essa movimentação. Nós 
precisamos disso, aliás, o mundo precisa de 
mais alegria”, relatou. Na ala de Cuidados 
Paliativos, João Batista da Silva recebeu os 
Comunicadores com um sorrisão no rosto. 
Com dificuldades na fala, o idoso agradeceu 
os jornalistas. “Se pudesse levantar da 
cama, seguiria o grupo cantando e levando 
alegria para os outros pacientes.

Para o repórter da PUC TV, Renato 
Oliveira, a iniciativa proporciona momentos 
de alegria para ambos os lados. “Ficamos 
muito alegres quando entramos no quarto 
e percebemos que os pacientes que 
estavam com a expressão fechada, 
mudam e nos recebem com um sorriso”.  
Estreando, o jornalista do O Popular, Caio 
Henrique Salgado, ficou surpreendido. “É 
mais emocionante do que eu imaginava. 
Os colegas já tinham me contado como é 
participar, mas é muito bom ver como as 
pessoas ficam felizes e isso contagia a 
gente de uma maneira muito especial”.

Jornalistas participaram da 6ª edição do projeto que levou emoção aos pacientes do HGG

Crianças que estavam internadas na unidade 
receberam presentes 

A emoção dos pacientes contagiou os 
profissionais do jornalismo goiano

O cantor e compositor Pardhal foi o porta-
música do projeto em 2018

Jornalistas interagiram com os pacientes 
durante o Comunicadores da Alegria 2018

Os comunicadores receberam maquiagem e 
jalecos como os ‘Doutores da Alegria’

Pacientes receberam com emoção os 
jornalistas nas enfermarias 
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RUTE promove interação entre profissionais

Há um ano, os profissionais do HGG 
passaram a contar com uma nova 
ferramenta para crescimento científico: a 
Rede Universitária de Telemedicina 
(RUTE). No primeiro semestre de 2018, 
houve 23 transmissões e 106 presenças 
de participantes do HGG. No segundo 
semestre, até a primeira quinzena do mês 
de novembro, houve 23 transmissões em 
que 82 profissionais participaram. 

O objetivo da RUTE é estimular a 
integração e a colaboração entre 
profissionais de saúde por meio de 
Grupos de Interesse Especial (do inglês 

Special Interest Groups - SIGs), 
promovendo sessões, por 
videoconferência ou webconferência, 
para debates, discussões de caso, aulas, 
pesquisas e avaliações à distância.

As datas dos encontros são 
sistematizadas e definidas pela unidade 
propositora no ato de criação do SIG. As 
reuniões dos SIGs são realizadas no 5º 
andar do HGG, na sala RUTE, equipada 
e estruturada para esta finalidade. O 
HGG é inscrito na rede na categoria de 
“Participantes”, entretanto ocorreram 
participações efetivas de integrantes da 
Pneumologia com apresentação de casos 
clínicos, e da Terapia Ocupacional.

No mês de outubro, Anna Paula 
Hirako, terapeuta ocupacional do HGG, 
ministrou uma aula e avalia como positiva 
essa interatividade. “Abordei sobre os 
projetos de humanização, como Sarau, 
Oficina de Arte e Capelania, que estão 
inseridos nas Políticas do SUS. Desde 
que o hospital participa da RUTE, eu 
fiquei muito encantada porque são 
pessoas de todo o País discutindo sobre 
assuntos relevantes da terapia 
ocupacional, promovendo educação 
continuada. Nós interagimos e 
aprendemos com as experiências dos 
colegas”, relatou.

Com o tema “Impacto de ações de 
humanização sobre ansiedade e 
depressão hospitalar”, a fisioterapeuta 
Vanessa Guimarães Martins apresentou 
em dezembro seu trabalho de mestrado 
na Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Orientado por Marcelo Rabahi, 

Pesquisa de mestrado foi orientada pelo 
coordenador do CTI, Marcelo Rabahi

Terapeuta ocupacional Anna Paula Hirako, 
ministrou uma aula no mês de outubro

que além de professor na UFG, também 
é coordenador do Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) da unidade, a pesquisa 
de campo entrevistou pacientes que 
internaram no HGG no período de 
outubro de 2016 a fevereiro de 2017.

No total, foram abordados 350 
pacientes que estiveram na Clínica 
Cirúrgica. Os pacientes foram 
entrevistados em dois momentos: 
durante a admissão na Central 
Humanizada de Internação (CHI) e 
avaliados por meio da escala hospitalar 
de ansiedade e depressão (HADS). 
Após essa avaliação, os pacientes 
davam seguimento ao processo de 
internação e optavam por participar ou 
não dos projetos de humanização 
oferecidos pelo hospital. De acordo com 
a fisioterapeuta, foi constatado que os 
projetos de humanização oferecidos no 
HGG tem uma boa adesão dos 
participantes. Os resultados revelaram 
que os pacientes  que participaram dos 
projetos reduziram significativamente os 
escores de ansiedade e depressão. 

ACONTECEU 

Humanização do HGG é tema de pesquisa na UFG

“Gosto muito do hospital, 
me sinto acolhido”, avaliou 
o paciente Edson de 
Oliveira

O simpático e bem-humorado 
Edson Carlos de Oliveira é paciente 
conhecido por toda equipe do HGG. 
E a história não termina por aí. 
Edson já conquistou a amizade de 
pacientes que dividem a enfermaria 
com ele e foi até apelidado pelos 
colegas de quarto de “O Pinguim”. 
Quando questionado qual a razão 
do apelido ele, ainda um pouco 
tímido, respondeu: “é minha 
inquietação, eu ando pra lá e pra 
cá, não paro quieto e acham que 
pareço um pinguim”. E o apelido se 
confirma, Edson conta que já 
participou das oficinas de arte do 
HGG e dos shows do Sarau. “Eu 
não fico no quarto. Já pintei vários 
quadros aqui no Hospital, já virei 
artista e vi artistas também nos 
shows que têm aqui pra gente”, 
disse.Edson tem 46 anos, é 
divorciado e já se aposentou, mas 
não deixou de trabalhar, mesmo 
informalmente. O “pinguim” do 
HGG, como apelidado pelos 
colegas de quarto, estava internado 
para tratar de cálculo renal. 
Paciente do HGG desde fevereiro 
de 2018, Edson elogia o hospital, a 
equipe e o carinho que recebe. 
“Gosto muito do hospital, me sinto 
acolhido e o tratamento que recebo 
é sempre muito bom”, conta. Apesar 
de novo, Edson já é avô de Carlos 
Eduardo, de sete anos, com quem 
fez questão de passar o Natal. 
“Passei mal antes do Natal, mas 
fiquei com medo de ser internado, 
porque sabia que o caso era mais 
grave, e preferi segurar a dor só 
para ficar com minha família, mas 
no dia 26 eu já procurei o 
atendimento”, disse. Para 2019 
Edson deseja ter mais saúde para 
passar mais tempo com o neto.

Expediente
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Tuberculose não está erradicada e ainda atinge brasileiros

A tuberculose é uma doença 
infecciosa grave e facilmente 
transmitida pelo ar. No passado, ainda 
sem ser descoberta pela medicina, a 
tuberculose era atribuída ao sofrimento 
das jovens que perderam a vontade de 
viver ou à vida exagerada e boêmia de 
alguns rapazes. 

E por muito tempo, até os últimos 
anos, se pensou que a enfermidade 
caminhava para a extinção, porque a 
medicina tinha evoluído e encontrado 
métodos de tratamento e controle do 
contágio. Mas o que muita gente não 
sabe é que a tuberculose é bastante 
comum ainda nos dias atuais. Só no 
Brasil, estima-se que ocorram mais de mil 
novos casos por ano.

Em 2018, a tuberculose tirou dos 
palcos a cantora Simaria, da dupla 
Simone e Simaria, que ainda segue em 
tratamento da doença.

“Por muito tempo acreditou-se que a 
tuberculose estava quase erradicada em 
vários países do mundo, incluindo o 
Brasil e os cuidados foram sendo 
esquecidos e, como consequência, a 
doença voltando a atingir as pessoas”, 
infere o pneumologista e coordenador do 
Centro de Terapia Intensiva do HGG, 
Marcelo Rabahi. 

O médico explica que o indivíduo 
infectado ao falar ou tossir, elimina 
pequenas gotículas de água, contendo os 
bacilos. O principal sintoma é a tosse, por 
três semanas ou mais, e o paciente pode 
também apresentar perda de peso e febre 
baixa no fim do dia acompanhada de 
suores noturnos. 

“A prevenção sempre será a 
melhor maneira de evitarmos a 
infestação de doenças, principalmente 
quando se trata de uma doença 
infectocontagiosa”, explica.  

Todos os dias sabemos de novos 
casos de contaminação no país e, 

Doença que atingiu a cantora Simaria tem tratamento. Prevenção ocorre por meio da vacinação BCG e higienização das mãos

A tuberculose é bastante comum ainda nos dias atuais. Só no Brasil, estima-se que 
ocorram mais de mil novos casos por ano

Como prevenir-se da doença:

-  Vacina BCG: dada aos recém-
nascidos para a prevenção da 
tuberculose;

- Lavar bem as mãos: a higienização 
é o primeiro passo para a prevenção 
da doença;

- Evitar ambientes fechados: os 
locais fechados são propícios para a 
proliferação de bactérias;

- Ingerir muita água: a água auxilia 
na eliminação das toxinas do 
organismo;

segundo o médico, o caso da cantora 
Simaria serve de exemplo para a 
população ficar em alerta e executar 
ações de investigação e prevenção. “A 
simples higienização como lavar as 
mãos já auxilia bastante em evitar o 
contágio”, adverte. 

O diagnóstico da tuberculose é feito 
por meio de exame clínico com intuito de 
levantar o histórico do paciente com 
suspeita da doença, envolvendo sinais e 
sintomas e investigação do contato com 
pessoas que possuem a enfermidade. O 
exame direto do escarro com coleta de 
amostras e raio X do tórax são medidas 
específicas de detecção da doença. 

Nas primeiras semanas de tratamento, 
o paciente pode se sentir melhor, mas 
deve ser orientado pelo profissional de 
saúde a realizar o tratamento até o 
final, independente da melhora dos 
sintomas. Se ocorrer a interrupção, os 
bacilos podem desenvolver resistência 
e voltar a se proliferar. 

HGG divulga programação de 2019 do projeto Saúde na Praça 

A direção do HGG, por meio do projeto 
Saúde na Praça, programou uma série de 
atividades de promoção da saúde da 
população ao longo de 2019. E a primeira 
edição do projeto no ano será no próximo 
dia 23 de janeiro com a temática “Férias 
com Saúde”. 

Os atendimentos à população ocorrem 
das 7h às 12h na Praça Abrão Rassi, 
localizada em frente ao HGG. Todos os 
meses as equipes da unidade vão se 
reunir na tenda da saúde para realizar 
exames diversos como aferição de 
pressão, teste de glicemia, orientações 
com nutricionistas, psicólogos, 
fonoaudiólogos e médicos, entre outros 
profissionais, de acordo com o tema. Cada 

mês, o projeto realiza atendimentos com 
diferentes temáticas. No planejamento de 
2019, o Saúde na Praça será realizado 
uma vez por mês, excetuando nos meses 
de junho e agosto com edições especiais 
sobre o diabetes e combate ao fumo. 

Em fevereiro, no dia 20, os 
atendimentos serão voltados à prevenção 
de saúde durante o carnaval e no dia 8 de 
março será em alusão ao Dia Mundial do 
Rim. E a programação segue até 
dezembro com ações de prevenção à 
doenças e promoção da saúde.

Toda a programação do ano de 2019 
está disponível no site do HGG - 
hospitalalbertorassi.org.br e facebook/ 
hospitalalebertorassihgg.

A programação completa está disponível 
no site e redes sociais do HGG

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Cantata
O Coral Encantos de Goiás do Tribunal de 
Contas do Município (TCM) se apresentou 
no HGG no dia 17 de dezembro. Não só se 
apresentaram, como os músicos embalaram 
os pacientes na cantoria e, ainda, ensaiaram 
um coro especial. A regência ficou por conta 
do maestro Lecy Maria. 

Aids
A Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes (Cipa) do HGG, em parceria com 
o Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina do Trabalho, promoveram no dia 21 
de dezembro uma ação para conscientizar os 
colaboradores sobre o combate à Aids. A 
enfermeira da Diretoria de Ensino e 
Pesquisa, Lucyana Luz, foi a palestrante. 

TCC
O artista plástico Alexandre Liah, que atua 
como professor voluntário na Oficina de Arte 
do HGG, apresentou seu Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), na Universidade 
Federal de Goiás (UFG), no dia 18 de 
dezembro. Aluno do curso de Artes Visuais, 
Liah abordou o tema “Arte como formação, 
mediação e inclusão”, que apresenta um 
estudo dos trabalhos realizados por ele, que 
levam a arte para ambientes não formais, 
inclusive, para o ambiente hospitalar

Oficina
No dia 11 de dezembro, os pacientes e 
acompanhantes do HGG, participaram da 
última Oficina de Arte de 2018 ministrada 
pelo professor da Escola de Artes Visuais 
(EAV), Alexandre Liah, e coordenada pelo 
Serviço de Terapia Ocupacional. A ação faz 
parte do projeto de humanização do hospital, 
que tem como objetivo motivar o paciente à 
adesão ao seu tratamento de saúde.

Saudável
No dia 19 de dezembro a residente em 
nutrição do HGG, Ana Paula Dorta, tirou as 
dúvidas dos pacientes que aguardavam por 
consulta no AMA e distribuiu receitas 
saudáveis para a preparação da ceia de 
Natal. Os pacientes receberam orientações 
sobre como preparar um jantar saudável.

Natal
Pensando em trazer o Natal mais próximo 
dos pacientes que não tiveram a 
possibilidade de estarem em casa com seus 
familiares e amigos, o serviço de Nutrição do 
HGG preparou um cardápio especial para o 
jantar do dia 24 de dezembro e o almoço do 
dia 25, dia de Natal. No menu, pratos mais 
incrementados e alimentos típicos da ceia 
natalina foram oferecidos aos colaboradores, 
pacientes internados e seus acompanhantes. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Harpa
A última apresentação no Sarau especial de 
Natal, realizado no HGG, emocionou os 
pacientes com melodias instrumentais 
tradicionalmente prestigiadas em uma das 
festividades mais esperadas do ano. O recital 
ficou sob o comando da harpista Aline Araújo 
com o auxílio dos violinistas Felipe Marciano 
e Marcos Vinícius, músicos integrantes da 
Orquestra Sinfônica de Goiânia. 

Visita
O HGG recebeu no dia 12 de dezembro a 
visita de profissionais que atuam nos 
Recursos Humanos do IGH, gestora do 
Hospital Estadual de Urgências de 
Aparecida de Goiânia (Huapa). O gerente 
de Desenvolvimento de Pessoas do HGG, 
Lázaro Rodrigues e a analista Eliane Stival 
Nogueira receberam as profissionais.

Agradecimento
“Gratidão define tudo que sinto por vocês”. 
Essa foi a frase escolhida por Divina Maria 
Gomes, que esteve internada no HGG, 
para finalizar a carta de agradecimento que 
ela fez questão de registrar. O documento 
foi depositado em um dos totens 
disponíveis para os usuários deixarem sua 
opinião sobre os serviços e atendimento 
das equipes da unidade.

“Já cheguei ao hospital podendo assistir a um show de humor, isso alegra muito a nós pacientes. A apresentação foi dez, 
todas as piadas deles são boas, não tem como não rir”, disse o paciente Avair Messias Ferreira, de 66 anos, que prestigiou a 
apresentação da dupla de humoristas goianos, Nilton Pinto e Tom Carvalho, durante a última apresentação de 2018 do projeto.  

Pacientes se divertiram durante o show dos 
tradicionais comediantes goianos

Nilton Pinto e Tom Carvalho têm vinte e quatro 
anos de carreira e levam alegria por onde passam

Ao final do espetáculo, os pacientes tietaram a 
dupla e posaram para tradicional foto do Riso

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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