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Músicos goianos que tocaram simultaneamente nas alas do hospital para pacientes, 
acompanhantes e colaboradores reunidos em momento de confraternização

Como se fossem blocos de carnaval, 
grupos com instrumentos musicais se 
cruzavam nos corredores, emanando 
músicas que chamavam a atenção de 
pacientes que estavam internados no 
HGG. Esse foi o cenário da edição de seis 
anos do Sarau do HGG, projeto que leva 
semanalmente música a pacientes, 
acompanhantes e colaboradores do 
hospital. Para comemorar a data, não foi 
apenas uma atração, mas nove, que 
reuniram 18 músicos no dia 29 de agosto.

Com os mais diferentes estilos 
musicais, eles alegraram, por mais de uma 
hora e meia, as pessoas que estavam no 
hospital, fazendo esquecer o que estavam 
fazendo ali. Os relatos mostram que o 
objetivo do projeto foi alcançado, se 
mantendo intacto após seis anos de 
existência. “A proposta é quebrar um 
pouco essa ambiência, que é tão 
reservada, tão sofrida, e trazer um pouco 
de música para alegrar o ambiente 
hospitalar”, diz Rogéria Cassiano, diretora 
de Serviços Multidisciplinares do HGG.

E a sensação de gratidão é de mão 
dupla. “Foi muito emocionante, muito 
gratificante. Foi uma experiência que valeu 
muito a pena. Como artista a gente tem 
que transmitir emoção para o público e o 
público também transmite de volta. E é 
uma emoção muito forte, tanto de alegria 
para as pessoas que estão recuperando, 
quanto de esperança. Logicamente para 
os pacientes é muito bom, mas para o 
artista é bom também. A gente sai 
revigorado, mais reflexivo sobre a vida”, 
diz o cantor de blues Victor Moraes.  

“Quem fica melhor somos nós. Eu 
acho que isso aqui é um presente de 
Deus. Acho que todos os hospitais de 
Goiânia deveriam ter esse projeto. É 
sensacional para a melhora dos pacientes, 
para os funcionários. O clima fica mais 
leve. Eu só tenho que agradecer e quero 
voltar”, diz a cantora Mara Cristina, que 
junto a Júlio Lemos e Carlos Júnior 
formaram um dos grupos que se 
apresentaram. 

Participaram da comemoração: Antônio 
Marcos, Camila e Thiago, Carlos Júnior, 
Cleusa Picolo, Fábio Batista, Gabi Abreu, 
João Picolo, Júlio Lemos, Karine Serrano, 
Leandro Romes, Leandro Teles, Leynner 
Galli, Luis Max, Mara Cristina, Nathan 
Neres, Victor Morais e Xexéu.   

Ministério Menorah de Música levou as 
canções religiosas para os corredores

Fábio Batista, Tatiana Rosa e Nathan Neres 
representaram o estilo pop rock

Musicista Luis Max iniciou a apresentação no 
estilo MPB no 4º andar

Camila e Thiago cantaram, dançaram e 
atenderam os pedidos dos pacientes 

Leandro Romes cantou clássicos sertanejos e 
emocionou o público do hospital

Gabi Abreu e Victor Moraes apresentaram 
uma seleção de blues

Sarau do HGG completa mais um ano com muita música e diversão para pacientes 
Edição de 6º aniversário contou com nove apresentações simultâneas, envolvendo 18 músicos, no dia 29 de agosto, percorrendo todos os 
corredores do hospital, com os estilos sertanejo, MPB, samba, pop rock, blues e músicas religiosas
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Vernissage abre exposição “ImagemArte”

A possibilidade de proporcionar uma 
experiência diferente aos pacientes do 
HGG foi a tônica do vernissage que 
abriu, no dia 20 de agosto, a exposição 
“ImagemArte”, das artistas Heliana de 
Almeida e Neusa Del Monte, dentro do 
projeto Arte no HGG. “É muito bom 
participar de uma proposta em que 
pessoas que procuram tratamento para 
suas dores encontram aqui também 
obras de arte para preencher o coração 
e a alma de esperança e beleza”, diz 
Heliana, que ressalta a particularidade 
da mostra instalada no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA). “Esta 
exposição do HGG tem um caráter 
diferenciado. Ela apresenta ao 
observador/expectador oportunidades 
únicas, especiais e importantes de 
contato com a obra de arte”.

Já Neusa pontua a familiaridade de 

suas convicções com a proposta do 
projeto.  “Fazer parte deste evento no 
HGG é realizar um ideal que me 
acompanha desde sempre, que é esse 
olhar para o próximo com empatia, 
carinho e atenção. O HGG também tem 
essa empatia, não só com os pacientes 
e visitantes que por ali passam, mas 
também com todos os colaboradores. 
Nos tempos atuais o ser humano 
necessita de uma vida mais plena, de 
outros olhares que os levem a alegrias, 
conforto da alma e ideais possíveis. 
Humanizar através das artes traz 
exatamente esse vislumbre, esse 
alcance a possibilidades maiores. A dor 
ou o estresse se amenizam quando se 
deparam com a suavidade e exuberância 
que a arte carrega em si”. Os visitantes 
também enalteceram a proposta de 
humanização do hospital. 

Colagens de Neusa Del Monte

Artistas Heliana de Almeida e Neusa Del Monte no vernissage da exposição 

ACONTECEU 

“Minha paixão são as 
hortinhas”, declara paciente 
internada para fazer cirurgia

No Hospital Estadual Alberto 
Rassi - HGG para fazer uma cirurgia 
na vesícula, Ana Pereira Campos, 
participou da Oficina de Arte, projeto 
de humanização orientado pelo 
professor e artista plástico, Alexandre 
Liah e coordenado pelo Serviço de 
Terapia Ocupacional com apoio da 
equipe de Psicologia. O evento 
aconteceu no Jardim da Solistência, 
e Ana, com a ajuda da filha, 
desenhou sobre a tela branca uma 
bela paisagem colorida.

Ela abre o sorriso ao falar dos 
quatro netos que ficaram em 
Valparaíso enquanto ela veio a 
Goiânia para fazer a cirurgia. Para os 
quatro netos, com três, cinco, dez e 
onze anos, ela diz que faz tudo. “Eu 
gosto deles demais. Tudo que me 
pede, 'ô vozinha', eu vou lá e o que a 
vovó puder fazer, vovó faz.”

Natural de Januária, cidade 
mineira de quase 70 mil habitantes, 
Ana vive em Valparaíso, onde cuida 
de sua horta, que assim como seus 
netos, diz cuidar com todo carinho. 
“Na minha casa, fico lá aí cuido de 
uma coisa, cuido de outra, cuido da 
hortinha. Minha paixão são as 
hortinhas. Tem alface, tomate, cebola, 
tudo tem. Tudo que a gente consome 
de verdura é de lá. A gente planta, 
para mim é um divertimento. Já não 
estou na idade, né, mas é preciso 
plantar ao menos uma flor.”

A expectativa dela era fazer a 
cirurgia, que ocorreria ainda naquela 
semana, voltar para casa e matar a 
saudade não só dos netos e da 
horta, mas de tudo que ficou na 
cidade do entorno do Distrito Federal. 
“A gente que é dona de casa, 
quando sai de casa, deixa tudo 
para trás. Estamos aqui querendo 
estar lá. Saudades de casa, 
saudades dos filhos.”

Expediente

Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: 
Durval Ferreira Fonseca Pedroso; Diretora de Ensino e Pesquisa: Fátima Maria Lindoso da Silva Lima; 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; Coordenador de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; Coordenador Técnico: Rafael Gouveia Nakamura. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Ismael Alexandrino Júnior.

Jornal A Voz do HGG: Jornalista responsável: Pâmella Cardoso (GO-2919 JP); Edição e reportagens: Lorena Covem; Revisão: Pablo Santos; Fotografias: 
Ascom; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.

Fotografias de Heliana de Almeida
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Dia do Nutricionista é comemorado no HGG com várias atividades

Para comemorar o Dia do 
Nutricionista, o HGG realizou diversas 
ações na unidade. O dia 30 de agosto 
começou com um café da manhã 
especial. No refeitório foram servidos pão 
com creme e pão integral, leite 
caramelizado com canela, iogurte de 
morango, café e chá de cravo. O almoço e 
o jantar também tiveram um cardápio 
delicioso com medalhão de carne ao 
molho madeira com palmito e gorgonzola, 
mandioca temperada, arroz com brócolis e 
salada. Sorvete e calda de banana foram 
a sobremesa.

Os pacientes não ficaram de fora da 
comemoração e também apreciaram um 
cardápio balanceado e muito saboroso. 
Ainda durante a manhã, os colaboradores 
participaram de uma palestra com a 
nutricionista do HGG, Amélia Stival, que 
explicou sobre alimentos funcionais e 
desmistificou as dietas da moda. “As 
dietas funcionam por um período, porém 
depois a pessoa volta a engordar muito 
mais, comparado ao peso que 
emagreceu. O segredo é ter equilíbrio”, 
explicou a profissional que alertou 
principalmente sobre as dietas low carb e 
uso de shakes emagrecedores. 

Após a atividade, os colaboradores 
participaram de uma degustação de chips 
saudáveis. Entre os alimentos, maçã, 
vagem e banana da terra desidratada. A 
psicóloga Cláudia Cézar é adepta do estilo 
de vida saudável. Praticante de 
exercícios físicos e amante da culinária 
saudável, ela aprovou a iniciativa. “Eu 
sempre tive curiosidade para a 
alimentação mais natural. Na minha vida 
eu sigo aquela frase: descasque mais e 
desembale menos. Esse tem sido o meu 
padrão. Achei a palestra muito 
esclarecedora, e ao provar esses chips 
nós percebemos que é possível agregar 
sabor ao valor nutricional”.

Para complementar a comemoração, 
foi realizada uma exposição de trabalhos 

Pacientes e colaboradores foram alertados sobre a importância da alimentação saudável e os riscos das dietas da moda

Nutricionistas do HGG participaram da palestra que desmistificou as dietas da moda

Chips de Legumes 
(ou Frutas)

Ingredientes

Ÿ Legumes ou Frutas 
Ÿ (sugestões: abobrinha, banana da 

terra, batata doce, maçã, vagem)
Ÿ Azeite ou manteiga
Ÿ Sal e tempero a gosto

Rale o legume ou fruta no ralador que 
corta batata chips. Colocar sal e 
tempero a gosto. Untar a forma com 
uma quantidade pequena de azeite 
ou manteiga, colocar as fatias do 
legume ou fruta e levar ao forno a 200 
graus até dourar.
Pode ser feito também na fritadeira 
elétrica, lembrando de virar várias 
vezes as fatias de legumes ou frutas. 

científicos da equipe de nutrição, em 
frente ao refeitório da unidade. Entre os 
assuntos: perfil dos pacientes triados; 
perfil nutricional de pacientes em pré-
operatório de cirurgia bariátrica; 
distúrbios gastrointestinais em pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica; 
prevalência de pacientes em risco 
nutricional admitidos no Hospital Alberto 
Rassi; grau de satisfação dos pacientes 
em relação às refeições oferecidas na 
unidade, entre outros.

A gerente do Serviço de Nutrição do 
hospital, Valéria de Souza, explica que o 
objetivo de todas as ações foi 
conscientizar os pacientes e 
colaboradores que o importante é o 
equilíbrio. “Nosso intuito é alertar que 
nós somos o que comemos. Explicamos 
que é possível ter uma alimentação 
saudável e gostosa. Esperamos que as 
pessoas valorizem mais o alimento, e 
quando se fala em alimento, se fala em 
nutricionista. Nosso objetivo é promover 
o equilíbrio alimentar”. 

Reumatologista explica os tipos de tratamento para espondiloartrites
O Serviço de Reumatologia do HGG 

promoveu no dia 30 de agosto uma 
palestra para atualização do tratamento de 
espondiloartrites. Gustavo Gomes 
Resende, que é coordenador do 
Ambulatório de Espondiloartrites e 
supervisor do Programa de Residência 
Médica em Reumatologia do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais, falou sobre o tema para os 
especialistas e médicos residentes.

Com o tema “Biomarcadores em 
Espondiloartrites”, a palestra aconteceu no 
Auditório da unidade. “Espondiloartrite é 
um tipo muito comum de reumatismo que 
geralmente ataca homens jovens e os 
sintomas mais frequentes são dores nas 

costas. Esse tipo de reumatismo conta 
com alguns tratamentos. Expliquei hoje 
sobre exames e características destes 
pacientes, que servem para que a gente 
possa prever qual o melhor tratamento 
para cada paciente. É importante ressaltar 
que a terapia hoje pode e deve ser 
individualizada”.

Sobre as Espondiloartrites
Englobam um grupo de doenças 

inflamatórias da coluna envolvendo 
ligamentos e tendões nas interfaces entre 
o osso e a cartilagem. Afeta coluna, 
membros inferiores, região de tendão de 
Aquiles e calcanhar, além de membros 
superiores, e eventualmente pele, olhos e 
trato genitourinário e gastrointestinal.

Reumatologista Gustavo Gomes explicou os 
tipos de tratamento para espondiloartrites

RECEITA
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EXPRESSAS

VIII Jornada Científica do HDT
Representando a diretoria de Ensino e 
Pesquisa do HGG, a médica Fabia Mara 
Gonçalves participou da abertura da VIII 
Jornada Científica do HDT, no dia 29 de 
agosto. A jornada teve na programação 
diversos temas como manejo de feridas, 
imunização, infecções fúngicas, 
gerenciamento de sepse, segurança do 
paciente, dentre outros.  

Palestras no AMA
No dia 1º de agosto a nutricionista Érica 
Menezes ministrou palestra sobre 
colesterol. Ansiedade foi o tema do dia 8 
com a psicóloga Ana Letícia. A 
fonoaudióloga Vanessa Américo explicou os 
benefícios do aleitamento materno no dia 
15. Dores nas pernas foi o tema da palestra 
do dia 27, com a residente Natasha 
Marques. Em comemoração ao Dia do 
Nutricionista, Ana Paula Dorta explicou no 
dia 29 sobre a importância do profissional.

Visita do CREDEQ 
Os técnicos do Centro Estadual de 
Referência e Excelência em Dependência 
Química – CREDEQ fizeram visita técnica 
ao HGG no dia 23 de agosto, para 
conhecerem os fluxos do Núcleo Interno de 
Regulação, do serviço de Nutrição e do 
serviço de Hotelaria da unidade.

Saúde na Praça em agosto
Nos dias 7 e 8 de agosto, equipes 
multidisciplinares ofereceram atendimento 
à população sobre os temas: Combate ao 
Colesterol e Movimente com Saúde. No 
dia 14 foi comemorado o Dia do 
Cardiologista. A ação alusiva ao Dia 
Nacional de Combate ao Fumo aconteceu 
no dia 27. Todas as edições contaram com 
serviços gratuitos e orientações. 

1º lugar do Centro Oeste 
A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 
divulgou resultado da avaliação anual de 
2018. O Programa de Residência Médica 
de Neurocirurgia do HGG alcançou o 1º 
lugar na região Centro-Oeste, com a média 
88. No ranking nacional, o HGG ocupa o 4º 
lugar. Esta prova é realizada anualmente 
até o residente terminar a especialização, 
que dura 5 anos. 

Oficina sobre Planejamento Estratégico
Com o objetivo de capacitar as gerências a 
compreender o Planejamento Estratégico e 
sua relação com a gestão dos processos, a 
diretoria administrativa do HGG promoveu 
no dia 28 de agosto uma Oficina para os 
gestores. Os profissionais discutiram 
Planejamento Estratégico, Indicadores 
Estratégicos e Análises Críticas, visando a 
integração setorial e institucional do HGG.

Apresentações musicais
Em comemoração ao Dia do Folclore, o 
Sarau do dia 22 de agosto contou com os 
músicos da Orquestra de Violeiros de Goiás 
e muita moda de viola no AMA. 
Neste mês, o Sarau do HGG contou ainda 
com a apresentação de Thaynara Alves, 
Trio Los Julios e Pedro Ivo e Rafael. 
(Confira as fotos na galeria abaixo)  

Devolução de enxovais
Enxovais esquecidos no HGG nos últimos 
dois anos estão sendo devolvidos para as 
outras unidades de saúde. O Serviço de 
Hotelaria e a Gerência de Materiais e 
Patrimônio estão entrando em contato com 
43 unidades de saúde do Estado para 
comparecerem ao hospital para retirar os 
enxovais que são esquecidos quando 
acontecem transferências de pacientes.

Nova empresa de vigilância
O Grupo Buriti assumiu no dia 22 de agosto 
a segurança do HGG. Quatro supervisores, 
32 vigilantes e dois fiscais estão 
responsáveis pela unidade 24 horas por 
dia. A diretoria do hospital reforça a 
necessidade de todos os colaboradores 
portarem os crachás funcionais e usarem 
exclusivamente as catracas para entrar. A 
entrada pela Portaria A só deve ocorrer nos 
casos de problemas com as digitais.  

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: 

‘’Acho que ajuda tanto os pacientes quanto os acompanhantes. Música é sempre bom. Pude perceber o 
sorriso de pessoas que eu tinha visto mais cedo e estavam tão tristes. Agora, estão com uma alegria no olhar, 
um brilho. Faz a diferença’’, disse Cristina Assis, que acompanhava o pai na unidade.

Trio Los Julios fez apresentação 
itinerante no dia 08 de agosto

A cantora sertaneja Thaynara Alves se 
apresentou na 1ª edição de agosto 

Pedro Ivo e Rafael com os pacientes da 
unidade, no dia 15 de agosto 
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