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Jornalistas participam da 2ª edição dos Comunicadores da Alegria 
Projeto contou com a participação de 20 profissionais de Rádios, TVs, jornais impressos e Internet. Ação, realizada em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde, movimentou os corredores do Hospital Alberto Rassi - HGG, divertiu e emocionou pacientes e colaboradores

Cerca de 20 jornalistas participaram 
da segunda edição do projeto 
“Comunicadores da Alegria”, realizado no 
dia 16 de dezembro no Hospital Alberto 
Rassi – HGG. Caracterizados com 
maquiagem divertida, jalecos e outros 
acessórios coloridos utilizados por 
palhaços, os profissionais da imprensa 
visitaram os pacientes de diversas alas 
da unidade hospitalar. A ação foi 
animada também pela presença do 
cantor e compositor Amauri Garcia, do 
grupo Semeadores da Alegria, e por 
artistas do Circo Laheto. 

Repórter do jornal O Popular, Janda 
Nayara foi uma das convidadas para a 
ação. Ela explica que já realiza uma 
atividade de animação similar aos 
sábados para pacientes do Hospital 
Araújo Jorge. De acordo com a jornalista, 
trabalhos voluntários em unidades de 
saúde são importantes para levar 
positividade para quem está internado. “A 
gente acha que está ajudando o 
paciente, mas na verdade estamos nos 
ajudando. Hospitais são ambientes muito 
sérios, frios, cheios de regras, por isso 
quando trazemos cor e música, 

Além de jornalistas de diversos segmentos dos meios de comunicação da capital, a ação contou 
com a participação de artistas circenses e do músico Amauri Garcia

conseguimos trazer um pouco de alegria 
para quem precisa.”

Com a atividade, o apresentador da 
Record, Alysson Lima, se lembrou da 
infância. Ele contou que, quando era 
criança, fazia muitas estripulias e, por 
isso, se acidentava muito, indo para o 
hospital com muita frequência. Segundo 
ele, durante as diversas vezes que 
esteve internado sentiu falta desse 
carinho e descontração que os 
“Comunicadores da Alegria” levaram 
para pacientes do HGG. “Essa 
brincadeira que fomos convidados para 
participar é uma missão. Nós estamos 
aqui na Terra para trazer alegria para 
outras pessoas, esse é o nosso desafio”, 
completou o apresentador. 

Âncora do Jornal do Meio-Dia, da TV 
Serra Dourada, a jornalista Luciana 
Finholdt agradeceu o convite do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) e da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) para participar do 
projeto. Durante a atividade, Luciana 
colheu depoimentos e gravou entrevistas 
com os pacientes, que por sua vez 
aprovaram a ação. A jornalista pontua que 
o retorno foi muito positivo e a alegria 
contagiante. “Essa atividade mudou a 
nossa rotina e a dos pacientes também. 
Se cada profissional dedicasse um 
pouquinho do seu tempo para fazer o 
bem, seria maravilhoso. Eu pude perceber 
que a feição das pessoas mudava assim 
que íamos entrando nos quartos.”

Pacientes se emocionam com a visita dos ‘‘Comunicadores’’
Participaram da ação os jornalistas 

Alex Atanásio (PUC TV); Alysson Lima 
(TV Record); Aurélia Guilherme (Boa 
Vida); Carlos Magno (TV Record); Deivid 
Souza (Diário da Manhã); Fabiana 
Pulcinelli (Jornal O Popular); Fernanda 
Arcanjo (TV Record); Flávia Guerra (O 
Hoje); Flávia Lelis (Secretaria de Estado 
da Saúde); Iuri Godim (Contato 
Comunicação); Jerônimo Venâncio 
(TBC); Joel Datena (TV Goiânia); 
Jordevá Rosa (Serra Dourada); Luciana 
Finhold (Serra Dourada); Marcão (TV 
Goiânia); Márcia Alves (RBC); Reynaldo 
Rocha (TBC); Rogério Rezende 

(Aplauso); Saulo Lopes (TV Anhanguera); 
Ulisses Aesse (Diário da Manhã). 

Marlene Lima da Costa, de 47 anos, 
está internada há cerca de um mês, por 
causa de uma infecção no baço, adquirida 
depois de uma cirurgia. Ela conta que a 
melhor parte do projeto foi conhecer 
pessoalmente personalidades que, antes, 
ela só via pela TV, como o apresentador 
Jordevá Rosa, que conversou e abraçou 
carinhosamente a cabelereira. “Alegra 
muito a gente, foi tão gostoso esquecer 
um pouco esse soro aqui na veia. Só fico 
quieta aqui, foi muito bom ter essa 
diversão hoje.”

Marlene Lima conheceu o apresentador 
Jordevá Rosa e ganhou um abraço



NOSSA GENTE

“Gosto de ver os resultados, 
e aqui nós temos isso”, diz 
Valdete Bonfim

Valdete do Bonfim Paz, de 42 
anos, dedica 15 dos seus 20 anos 
de carreira ao Hospital Alberto Rassi 
– HGG. Graduada em nutrição 
desde o ano de 1994, uma das 
responsabilidades da profissional é 
elaborar cardápios saudáveis e 
diferenciados nutricionalmente para 
os pacientes em tratamento na 
unidade hospitalar. 

Antes de ser aprovada em 
concurso público da Secretaria de 
Saúde do Estado (SES) e integrar a 
equipe do HGG, Valdete teve outras 
experiência profissionais. Ela conta 
que trabalhou em uma unidade de 
saúde da rede particular e também 
em uma indústria fornecedora de 
alimentos para trabalhadores de 
uma sucroalcooleira. Mas, trabalhar 
no hospital é uma das melhores 
experiências. “Estou atuando com a 
nutrição clínica, que é o que eu 
gosto. É difícil, mas prazeroso. A 
dificuldade está na elaboração de 
vários cardápios, porque temos 
pacientes com diversos tipos de 
dieta. E  também não temos 
somente restrições quanto à 
patologia. Às vezes a saúde do 
paciente permite a ingestão de 
algum alimento, porém ele não o 
tolera, e aí temos de fazer mais 
alterações para o bem dele.” 

Por trabalhar há muitos anos no 
HGG, a nutricionista presenciou 
algumas mudanças. Valdete lembra 
que no início da sua carreira na 
unidade, o hospital ficou fechado 
por oito anos. “Vejo o hospital como 
uma constante evolução. Ainda 
temos dificuldades, mas no início 
elas eram maiores. Eu gosto de ver 
resultados, e hoje nós podemos ver 
isso aqui.”

EDITORIAL

Pacientes e equipe da Editora Abril entregam Prêmio 
Saúde ao governador durante solenidade no HGG

As festas de fim de ano proporcionam 
diversão, alegria, e confraternização entre 
familiares e amigos. Entretanto, as datas 
festivas reservam um perigo oculto: os 
exageros na alimentação. Por isso, o 
último “Voz do HGG” de 2014 traz 
reportagem mostrando os principais 
problemas de saúde que podem ser 
desencadeados por causa da má 
alimentação e ingestão excessiva de 
bebida alcóolica no Réveillon e Natal. 

Além disso, esta edição mostra 
também atividades especiais realizadas 
neste final de ano para os usuários e 
colaboradores do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, entre elas a visita do cantor 

Leonardo. O músico sertanejo foi 
acompanhado da esposa, a jornalista 
Poliana Rocha, e do filho, José Felipe. 
Eles conheceram os principais setores da 
unidade, e posaram para fotos com fãs. 

Nesta edição, caro leitor, você também 
confere como foi a segunda edição do 
projeto “Comunicadores da Alegria”, que 
reuniu jornalistas para uma manhã de 
solidariedade no hospital, e também a 
entrega do Prêmio Saúde, conquistado 
pelo Programa de Tratamento de 
Deformidades Faciais (Proface), ao 
governador Marconi Perillo. 

Um feliz Ano Novo de muitas 
realizações, paz, sucesso, e saúde! 
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Administrativo Financeiro: Lúcio Dias Nascimento; Controlador: Diogo Ramos Veloso Costa. 
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O Programa de Tratamento de 
Deformidades Faciais (Proface) do 
Hospital Alberto Rassi – HGG conquistou 
uma das mais importantes premiações da 
área da saúde: o Prêmio Saúde, 
promovido anualmente pela Editora Abril. 
E no dia 18 de dezembro, o 
reconhecimento foi entregue ao 
governador do Estado de Goiás, Marconi 
Perillo, em solenidade realizada no 
auditório da unidade. O evento contou 
com a presença do secretário de Saúde, 
Halim Girade; da diretora de redação da 
Revista 'Saúde é Vital', Lúcia Helena de 
Oliveira; do presidente do Conselho 
Regional de Medicina, Erso Guimarães, 
do ex-secretário, Antonio Faleiros; e de 
pacientes atendidos pelo programa. 

Em discurso, Perillo falou sobre o 
preconceito que o seu governo enfrentou 

quando optou por entregar a gestão das 
unidades de saúde para Organizações 
Sociais (OSs). “O nosso maior prêmio são 
os nossos pacientes serem bem 
atendidos e de forma humanizada. 
Quando uma pessoa procura um hospital 
com problemas de saúde, ela chega muito 
fragilizada, e precisa encontrar respeito e 
tratamento humanitário. E isso é o que 
nós temos visto no HGG. Podemos ver 
que mudou, e isso pode ser comprovado 
com as pesquisas de satisfação que 
realizamos, quando tivemos média nove.’’

O coordenador do Proface, Fernando 
Almas, falou sobre o trabalho 
desenvolvido por toda a equipe 
multidisciplinar. “O Proface surgiu de um 
sonho. E nós propomos e conseguimos 
amparar os pacientes com toda 
dedicação”, disse. 

Solenidade reuniu autoridades, representantes de entidades ligadas à Saúde do Estado, além 
da equipe multiprofissional do Programa de Tratamento de Deformidades Faciais (Proface)



TEMA DA VEZ
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Saiba como cuidar da alimentação nas férias e fim de ano

Natal, Réveillon, recessos, férias. Os 
meses de dezembro e janeiro são 
marcados pelas confraternizações e pelo 
verão. Entretanto, a diversão pode ficar 
comprometida e trazer muita dor de 
cabeça, se não houve um cuidado 
redobrado com a alimentação nesta 
época. Isto porque as festividades 
significam excesso de guloseimas e 
bebidas, que se não ingeridos muitas 
vezes de forma inadequada e 
descontrolada.  O “Voz do HGG” 
conversou com a gerente do Serviço de 
Nutrição do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Valéria de Souza, e descobriu, que 
além dos quilos a mais, neste período do 
ano as pessoas também estão sujeitas 
às temidas intoxicações alimentares. 

Causada pela ingestão de alimentos 
que contém organismos prejudiciais ao 
nosso corpo, como bactérias, parasitas e 
vírus, a intoxicação alimentar pode 
causar náuseas, vômitos, diarreia 
aquosa, dores abdominais, cólicas, e 
febre. Valéria conta que, na maioria das 
vezes, a contaminação vem depois que 
a pessoa  realizam suas refeições em 
locais que não possuem um padrão 
adequado de higiene e manipulação 
correta dos alimentos. “Temos que evitar 
ao máximo ingerir certos tipos de 
alimento na rua, como a maionese, leite, 
presunto, salsicha e embutidos em geral, 
porque essas comidas estão mais 
susceptíveis a proliferação de 
microrganismos, e precisam estar em 
uma  temperatura adequada de 
conservação”, pontua.

Após a ingestão do alimento 
contaminado, a nutricionista explica que 
o tempo da aparição dos sintomas 
depende da imunidade do corpo da 
pessoa e do tipo de microrganismo que a 
infectou. Esses sinais podem começar 
dentro de horas após a ingestão do 
alimento contaminado, no dia seguinte, 

Nesta época do ano, é comum o aparecimento de quadros de intoxicação alimentar. A doença é causada pela contaminação de alimentos por 
microrganismos, e causa vômito, diarreia, dores abdominais, febre e desidratação. O importante é manter uma alimentação saudável e natural

Alimentação durantes os períodos festivos e de férias deve ser o mais próximo do dia-a-dia 
possível. Prefira a ingestão de alimentos mais leves e evite os excessos 

Você sabia?

- As principais causas 
da intoxicação alimentar  
são a falta de higiene e 
manuseio e 
armazenamento 
incorretos, além do 
tempo de exposição

Confira algumas dicas:

- Consuma imediatamente os 
alimentos cozidos. Caso sobre, 
guarde-os em recipiente tampado na 
geladeira

- Se estiver viajando, ou seja, fora 
do seu ambiente natural, não 
exagere nas porções de comida 
típicas, pois isso pode causa 
indigestão

ou mesmo dias depois, em alguns casos. 
“Há casos que em que se faz necessária 
a internação para realizar a soroterapia, 
já que por causa da diarreia e vômito o 
corpo fica desidratado.”

O ideal, comenta Valéria, é que as 
pessoas não comam exageradamente 
todos os alimentos disponíveis nas ceias 
de fim de ano, férias e confraternizações. 
De acordo com ela, nesta época do ano 
é comum que familiares e amigos se 
reúnam e façam diferentes preparações 
culinárias para as refeições, como 
diversos tipos de carne, sobremesas e 
acompanhamentos. “Na hora de montar 
o prato, é melhor dar preferência às 
saladas como entrada, uma vez que são 
elas  as  responsáveis pela diminuição 
da nossa ansiedade  até a ingestão do 
prato principal. A nossa alimentação em 
períodos de festas tem de ser o mais 
próximo do natural possível, devemos ter 
um equilíbrio na montagem do nosso 
prato”, ilustra a especialista.

Confira algumas dicas para passar um final de ano e um verão saudável

Devemos ter cuidado quando comemos fora, 
não só em época de natal, mas sempre. Algumas 
dicas podem salvar as suas festas e o seu verão.

Evite frituras e alimentos perecíveis como 
maioneses, leite e derivados, frutos do mar e 
embutidos. Também tenha cuidado com pratos 
típicos que você ainda não provou: você pode 
passar mal e estragar suas festas. Evite lanches 
vendidos por ambulantes, em que a higiene e a 
conservação dos alimentos sejam duvidosas. 
Comer alimentos expostos ao sol, poeira e 
insetos, é melhor não arriscar. As tábuas de frios 
devem ser acondicionadas em geladeira até a 
hora de servir, e se possível, colocada sobre um 
pratinho com gelo para manter a temperatura um 
pouco fria. 

As bebidas alcoólicas exigem muita 
hidratação, durante e depois. As castanhas são 
bem vindas, mas sem exageros. Opte por apenas 
uma carne, nada de encher o prato com todo tipo 
de carne que tiver na mesa e, de preferência, 
carnes brancas. Condimentos como gengibre, 
cúrcuma, são ótimos termogênicos. Refrigerantes, 
que tal trocar por suco de frutas?! São mais 
saborosos, refrescantes, com cara de Brasil. Água 
saborizada também é uma boa pedida.

Ao final de tudo, é bem-vinda uma dieta detox. 
O suco verde, composto por couve, abacaxi, 
maçã, gengibre e suco de laranja, ajuda a 
eliminar as toxinas. Aproveite as festas e as suas 
férias com responsabilidade. Cuide do seu corpo 
e também da sua saúde.

Valéria de Souza 
é nutricionista e 
gerente do Serviço 
de Nutrição do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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     Os usuários e colaboradores do Hospital 
Alberto Rassi – HGG receberam no dia 23 
de dezembro, a visita do cantor Leonardo, 
que foi até a unidade hospitalar 
acompanhado da esposa Poliana Rocha, e 
do filho e também músico, José Felipe. O 
convite partiu do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano, 

Organização Social gestora do hospital, e 
marca o calendário de atividades especiais 
para o final de ano. O artista posou para 
fotos com os pacientes, que receberam na 
mesma hora impressa.

Leonardo conheceu os principais pontos 
do hospital, como o Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA); alas de internação; galeria 

“Às vezes a gente fica numa tristeza aqui no hospital. Já teve muitas vezes que eu vim com deprê para 
assistir a apresentação, quando cheguei aqui, eu melhorei”, disse Lucimar Vieira Rodrigues de Souza, paciente 
do Programa de Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO), internada há dois meses na unidade hospitalar.

Pianistas mirins comandaram Sarau especial de 
Natal com apresentação do Estúdio Ericka Vilela 

Cláudia Garcia e Barbara Falcão animaram o 
domingo dos pacientes internados 

Coral Jovem e Adulto do Basileu França foi uma 
das atrações da programação natalina

Programação especial de Natal leva cantor Leonardo ao HGG
de arte com a exposição “Cor e Cura”, dos 
artistas plásticos Alessandra Teles e Rôber 
Côrtes; e também o Centro de Terapia 
Intensiva (CTI), onde aproveitou para 
testemunhar uma palavra de conforto para os 
familiares de pacientes da unidade de 
tratamento. “Eu estive na mesma situação de 
vocês por duas vezes, a primeira com meu 
irmão Leandro, e a segunda com meu filho, 
Pedro. Quando meu filho sofreu aquele 
acidente e foi parar na UTI, os médicos me 
diziam que não havia mais jeito, que eu 
deveria esperar pelo pior. Mas, graças a 
Deus o Pedro Leonardo se recuperou e hoje 
está salvo e bem”, disse.

“Foi uma alegria vir aqui na véspera de 
Natal para trazer um pouco de carinho para 
os pacientes e os familiares. Eu quero 
parabenizar toda a equipe médica e diretoria 
pela qualidade do tratamento que vocês 
estão dando para os doentes. Não são 
somente medicamentos que ajuda a curar, 
mas também a fé em Deus, o carinho e esse 
contato corpo a corpo. Eu estou com a alma 
lavada, e bastante emocionado”, completou.

Emilly Pires, de 7 anos, realizou o sonho de 
conhecer o artista pessoalmente

Pacientes e colaboradores puderam posar 
para fotos ao lado do cantor sertanejo

Músico visitou também os pacientes que 
realizam o tratamento de hemodiálise 
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