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Simpatia e talento marcam show de Zé Ricardo e Thiago 
Dupla nacionalmente conhecida encerrou programação junina do Sarau e cantou sucessos consagrados da carreira. Apresentação voluntária 
aconteceu no dia 29 de junho no estacionamento da unidade hospitalar. Pacientes e colaboradores puderam tirar fotos com os artistas 

Em clima junino, o Sarau do Hospital 
Alberto Rassi – HGG recebeu no dia 29 
de junho os cantores Zé Ricardo e Thiago. 
Consagrados no cenário sertanejo 
nacional, a dupla fez questão de levar 
parte da sua estrutura de shows para a 
área externa da unidade. Zé Ricardo 
revelou que inicialmente, a dupla se 
apresentaria apenas na companhia de um 
violonista. “Quando avisamos a banda que 
cantaríamos em um hospital, todos fizeram 
questão de participar”.

Os gordinhos chegaram cedo e 
percorreram os corredores do HGG. O 
roteiro incluiu o Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) e Centro de Terapia 

Intensiva (CTI). Por onde passavam eram 
recebidos com sorrisos e pedidos de fotos. 
Antes de subir ao palco, a dupla avisou 
que o show da noite é o mesmo que será 
levado para a Festa do Peão de Barretos 
2016, que acontece em agosto. E eles não 
decepcionaram. Além dos sucessos “Sinal 
Disfarçado”, “Turbinada” e “Pode ou não 
pode”, cantaram clássicos de Chitãozinho 
e Xororó, Bruno e Marrone, Jorge e 
Mateus e até Tim Maia. 

Eles também fizeram uma homenagem 
ao cantor Cristiano Araújo, que morreu há 
um ano em um acidente de carro. 
Cristiano apadrinhou a dupla no início da 
carreira. “Ele foi sinônimo de humildade e 

Equipe da dupla sertaneja levou parte da superprodução do show de Zé Ricardo e Thiago para o 
estacionamento do Hospital Alberto Rassi - HGG. Pacientes e colaboradores tietaram os astros

carisma. E é isso que a gente tenta levar 
para os palcos”, declarou Zé Ricardo. E os 
pacientes aproveitaram a festa. Maria 
Batista do Nascimento dançou na 
companhia da filha. Muito animada, a dona 
de casa que está internada há dois dias 
para tratar problemas renais, disse que 
nunca imaginou assistir um show em um 
hospital. “Foi muito lindo. O show desses 
meninos é um verdadeiro espetáculo.”

Zé Ricardo revelou que há dez anos 
sofreu um acidente e ficou internado por 
muitos dias em um leito de UTI. O caso 
dele foi considerado um milagre pelos 
médicos. Ele desenvolveu trauma e ficou 
muito tempo sem entrar em um hospital. 
“Eu precisei me preparar para estar aqui 
hoje, mas Deus me deu muita força e eu 
passei isso para os pacientes. Estamos 
acostumados a fazer shows para as 
pessoas que vão para beber e curtir, e 
hoje fizemos para pacientes. São dois 
públicos completamente diferentes, porém 
a satisfação de estar aqui é bem maior, 
porque aqui estamos fazendo a alegria de 
pessoas que estão realmente precisando 
de uma palavra amiga”, afirmou.

Thiago disse que apesar de a dupla ter 
feito show beneficente para o Hospital do 
Câncer de Barretos, eles tinham vontade 
de fazer para alguma instituição da terra 
natal. “Estou feliz demais por estar fazendo 
parte desse projeto e por trazer um pouco 
de alegria para os pacientes, que tanto 
precisam e que estão em busca de 
tratamento. Tínhamos uma dívida de 
gratidão e estamos podendo realizar esse 
sonho hoje”, completou. 

Artistas atenderam o público com fotos 
depois da apresentação no Sarau do HGG

Zé Ricardo e Thiago levaram os maiores 
sucessos da carreira da dupla e do sertanejo

Artistas visitaram o hospital e aprovaram o 
atendimento humanizado aos pacientes



NOSSA GENTE

‘‘Estou na enfermagem por 
dom’’, diz a gerente de 
enfermagem Milena Monteiro

Colaboradora do Hospital Alberto 
Rassi - HGG há quatro anos, Milena 
Paes Leme Monteiro é a gerente de 
enfermagem  do Setor de Nefrologia. 
Nesta ala, estão os pacientes com 
algum tipo de problema renal, que 
muitas vezes necessitam passar 
pelo procedimento de hemodiálise. 
Milena está na profissão há dez 
anos, e se especializou em 
nefrologia. "A minha escolha foi por 
amor. Hoje em dia o mundo está 
doente, e a tendência é piorar. 
Quando ajudamos o próximo 
podemos melhorar um pouco a 
nossa história, contribuir com a 
mudança", declara. 

Milena se refere com carinho aos 
pacientes da unidade hospitalar. De 
acordo com a colaboradora, por 
serem pessoas que precisam de um 
tratamento prolongado e retornam ao 
hospital pelo menos três vezes por 
semana para a hemodiálise, os 
profissionais tornam-se parte da 
família e verdadeiros amigos dos 
pacientes. "A gente acaba se 
apegando bastante, e lutamos junto 
para a recuperação deles. Eu adoro 
trabalhar no HGG por isso. Aqui não 
nos preocupamos somente com o  
cuidado do corpo físico, visamos 
uma assistencia integral, trabalhando 
também o emocional e o psicologico 
do paciente. " 

Fora dos corredores do hospital, 
Milena se dedica à família. A 
enfermeira conta que nos momentos 
de lazer prefere estar ao lado dos 
familiares e também do noivo. 
"Todos os finais de semana nos 
reunimos, gostamos muito de ir para 
a casa da minha avó. É importante 
manter laços fortes com a nossa 
família", disse.

2 De 01 a 15 de julho de 2016 A VOZ DO HGG 

Temática ambiental envolve pacientes no 18º Riso 

No mês em que se comemora o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG recebeu o 
espetáculo Mundo Cerrado, estrelado pelo 
grupo de Teatro Arte e Fatos da 
Coordenação de Arte e Cultura 
(CAC/Proex) da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO). A 
apresentação contemplou a 18ª edição do 
projeto Riso no HGG, que aconteceu no 
dia 27 de junho para pacientes, familiares 

e colaboradores, no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) da unidade. 

A peça contou a história de seis 
animais que estão ameaçados de extinção 
e decidem lutar pela preservação do 
Cerrado. A anta, arara-azul, lobo-guará, 
onça-pintada, o tamanduá-bandeira e o 
bicho-preguiça arrancam boas gargalhadas 
do público quando estão discutindo como 
vão agir para conscientizar os seres 
humanos da importância de preservar o 
meio ambiente. O Curupira, personagem 
conhecido do folclore brasileiro também 
auxilia os bichos e sequestra dois 
caçadores que tinham a intenção de 
desmatar a natureza e matar animais 
inocentes.

A dona de casa Cleonice Avelino 
Siqueira refletiu sobre o tema. Ela disse 
que o desmatamento e a extinção dos 
bichos são uma realidade no Brasil. “Tenho 
alguns parentes que moram na região 
norte do País e sei de relatos de pessoas 
presas por causa de desmatamento ilegal. 
Esse tema é muito importante para ser 
discutido na sociedade, porque é preciso 
que as autoridades tomem alguma atitude 
o quanto antes. A situação está feia”, 
pontuou Cleonice. Confira mais fotos na 
página 4, na coluna do Riso. 

Violência doméstica é tema de palestra no HGG

O manual “Violência Intrafamiliar” 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde 
define que a violência que se passa no 
grupo familiar atinge grande parcela da 
população e repercute de forma 
significativa sobre a saúde das pessoas a 
ela submetidas, configurando em um 

Psicólogo Dimilson Vasconcelos abordou o 
assunto no Ambulatório do hospital 

Espetáculo “Mundo Cerrado” foi apresentado 
para o público do Hospital Alberto Rassi 

problema de saúde pública relevante e 
um desafio para os gestores do Sistema 
Único de Saúde. Para discutir esse tema, 
o Hospital Alberto Rassi promoveu, no dia 
29 de junho, a palestra “Os aspectos 
psicológicos da violência doméstica.”  

O psicólogo Dimilson Vasconcelos 
abordou o assunto com os usuários que 
aguardavam por consulta no Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA) da 
unidade. O profissional explicou que a 
violência doméstica atinge milhares de 
pessoas muitas vezes de forma 
silenciosa. “Ela pode acometer ambos os 
sexos e não costuma obedecer nenhum 
nível social, econômico, religioso ou 
cultural específico. Tanto homens, 
mulheres, crianças e idosos podem ser 
vítimas dos abusos que podem ser 
sexuais, psicológicos, verbais ou físicos”, 
comentou o psicólogo. 

A atividade encerrou a campanha 
“Junho da Prevenção”, que promoveu 
ações educativas com o intuito de alertar 
os pacientes sobre temas relacionados à 
saúde e a prevenção de doenças. 

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; 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:  500 exemplares.



TEMA DA VEZ
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Alimentos funcionais: o que são e para que servem?

Todos sabemos que uma dieta 
balanceada aliada a prática de 
exercícios físicos é a receita para uma 
vida saudável. Porém, poucos conhecem 
o poder que os alimentos possuem de 
prevenir muitas doenças. Para falar 
sobre a funcionalidade da alimentação, o 
Voz do HGG conversou com a 
nutricionista e gerente do setor no 
Hospital Alberto Rassi – HGG, Valéria de 
Souza. A especialista explicou sobre os 
nutrientes que podem ser encontrados 
em cada alimento e o papel de cada um 
deles em uma dieta saudável. 

Valéria esclarece que os alimentos 
funcionais são àqueles que oferecem 
benefícios à saúde, além de suas 
funções nutricionais básicas. Eles 
podem, por exemplo, reduzir o risco de 
doenças crônicas degenerativas, como 
câncer e diabetes, entre outras. De 
acordo com a nutricionista, esses 
alimentos devem ser consumidos 
regularmente. “É importante lembrar que 
esses alimentos devem estar associados 
a um hábito de vida saudável. Não 
adianta, por exemplo, comer o peixe, 
que é rico em ômega 3, e depois ingerir 
muitas frituras e álcool. Temos que ter 
uma alimentação balanceada”, reforça.  

Existem diversos alimentos que 
merecem destaque dentro da 
alimentação funcional, porém Valéria 
destaca alguns como fundamentais. “Os 
peixes marinhos (sardinha, atum, 
salmão), por exemplo, que fortalecem o 
sistema imunológico devido ao ômega 3. 
O tomate, a goiaba e o pimentão, que 
são ricos em licopeno e diminuem a 
possibilidade de câncer de próstata, 
possuem ação anti-inflamatória e 
melhoram a textura da pele. A couve-flor, 
o repolho e brócolis reduzem as chances 
do desenvolvimento de câncer. E assim 
por diante, temos alimentos riquíssimos 
nutricionalmente”, comenta.

Sobre os alimentos processados, 
aqueles que não são naturais, Valéria 
alerta que é necessário que conste no 
rótulo do produto os seus valores 
nutricionais. Ela conta que é importante 
que o consumidor saiba o que está 
levando para casa, quais nutrientes 
estará ingerindo e as propriedades 
deles. “É fundamental lembrarmos que 
os alimentos funcionais ou nutracêuticos 
podem variar desde nutrientes isolados, 
suplementos dietéticos e dietas até 
alimentos fabricados geneticamente e 
produtos processados, como cereais, 
sopas e bebidas. Mas, é fundamental 
que tenham o selo da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, que é o órgão 
responsável pela liberação desses 
produtos”, recomenda. 

Confira ao lado a tabela com os 
principais alimentos e suas funções. 

Os alimentos funcionais caracterizam-se por oferecer vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo, podendo desempenhar um papel 
potencialmente benéfico na redução do risco de doenças crônicas degenerativas, como câncer e diabetes

Alimentação funcional deve ser associada aos hábitos saudáveis de vida, como a prática de 
exercícios físicos regularmente, não fumar e não ingerir bebidas alcóolicas demasiadamente

 

Composto  Ação  
Alimentos onde é 

encontrado

Isoflavonas
 

Ação estrogênica (reduz sintomas 
da menopausa) e anti-câncer

 

Soja e derivados

Proteínas de soja

 
Redução dos níveis de colesterol

 
Soja e derivados

Ácidos graxos ômega-3

 

Redução do LDL -

 

colesterol; ação 
antiinflamatória; é indispensável 
para o desenvolvimento do cérebro 
eda retina de recém nascidos

 

Peixes marinhos como 
sardinha, salmão, atum, 
anchova, arenque, etc

Ácido a -

 

linolênico

 

Estimula o sistema imunológico e 
tem ação antiinflamatória

 

Óleos de linhaça, colza, 
soja; nozes e amêndoas

Catequinas

 

Reduzem a incidência de certos 
tipos de câncer, reduzem o 
colesterol e estimulam o sistema 
imunológico

 

Chá verde, cerejas, amoras, 
framboesas, mirtilo, uva 
roxa, vinho tinto

Licopeno

 

Antioxidante, reduz níveis de 
colesterol e o risco de certos tipos 
de câncer, como de próstata

 

Tomate e derivados, goiaba 
vermelha, pimentão 
vermelho, melancia

Luteína e Zeaxantina

 

Antioxidantes; protegem contra 
degeneração macular

 

Folhas verdes (luteína). 
Pequi e milho (zeaxantina)

Indóis e Isotiocianatos

 

Indutores de enzimas protetoras 
contra o câncer, principalmente de 
mama

 

Couve flor, repolho, brócolis, 
couve de bruxelas, 
rabanete, mostarda

Flavonóides

 

Atividade anti-câncer, 
vasodilatadora, antiinflamatória e 
antioxidante

 

Soja, frutas cítricas, tomate, 
pimentão, alcachofra, cereja

Fibras solúveis 
einsolúveis

 

Reduz risco de câncer de cólon, 
melhora o funcionamento 
intestinal. As solúveis podem 
ajudar no controle da glicemia e no 
tratamento da obesidade, pois dão 
maior saciedade.

 

Cereais integrais como 
aveia, centeio, cevada, 
farelo de trigo, etc; 
leguminosas como soja, 
feijão, ervilha, etc.; 
hortaliças com talos e frutas 
com casca

Prebióticos -

 

frutooligossacarídeos, 
inulina

 

Ativam a microflora intestinal, 
favorecendo o bom funcionamento 
do intestino

 

Extraídos de vegetais como 
raiz de chicória e batata 
yacon

 

Sulfetos alílicos 
(alilsulfetos)

 

Reduzem colesterol, pressão 
sanguínea, melhoram o sistema 
imunológico e reduzem risco de 
câncer gástrico

Alho e cebola

Lignanas
Inibição de tumores hormônio-
dependentes

Linhaça, noz moscada

Tanino
Antioxidante, anti-séptico, vaso-
constritor

Maçã, sorgo, manjericão, 
manjerona, sálvia, uva, caju, 
soja

Estanóis e esteróis 
vegetais

Reduzem risco de doenças 
cardiovasculares

Extraídos de óleos vegetais 
como soja e de madeiras

Probióticos -
Bífidobacterias e 
Lactobacilos

Favorecem as funções 
gastrointestinais, reduzindo o risco 
de constipação e câncer de cólon

Leites fermentados, Iogurtes 
e outros produtos lácteos 
fermentados
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Hospitalizada por causa de 
uma pneumonia, a dona de casa 
Cleia Aparecida Lopes se 
destacou no show que a dupla Zé 
Ricardo e Thiago realizou no 
encerramento da programação 
junina do projeto Sarau do HGG. 
Alegre e simpática, a paciente se 
divertiu e contagiou as pessoas ao 
seu redor com bastante carisma e 
bom humor. Sobre o atendimento 
que recebeu no período em que 
passou no Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Cleia conta que está feliz.

“O que eu mais gostei foi da 
comida. Normalmente, as pessoas 
ficam magras quando estão 
doentes, mas eu engordei 3 quilos 
desde que fui internada. Também 
não posso deixar de falar de 
quanto fui bem atendida pelos 
médicos e enfermeiras, foram 
todos muito atenciosos e 
carinhosos comigo. Além disso, o 
HGG é ótimo porque temos camas 
boas, lençol limpinho, água quente 
no chuveiro, e é tudo muito 
organizado”, elogiou. 

EXPRESSAS

Modelo
O trabalho do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) no Hospital 
Alberto Rassi – HGG foi apresentado no 
dia 1º de julho aos alunos de direito e 
outros cursos da Universidade Federal de 
Goiás (UFG). O convite partiu do 
procurador do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios de 
Goiás e doutor em Direto, Fabrício Motta.

Intercâmbio
O especialista em pneumologia e diretor de 
Ensino e Pesquisa do HGG, Marcelo Rabahi, 
participa entre os dias 04 e 11 de julho do 
10º Congresso da Associação Latino-
americana do Tórax. O evento, que será 
realizado na cidade de Santiago, no Chile, 
vai realizar um panorama dos assuntos mais 
importantes da área de medicina pulmonar. 

Científico
O chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do 
hospital, Sergio Augusto Conceição, e o 
cirugião Roberto Kaluf também 
participaram de evento científico neste 
mês. Os profissionais marcaram presença 
nas mesas de debates do Simpósio 
Internacional de Contorno Corporal Pós 
Cirurgia Bariátrica, realizado no dia 2 de 
julho, no Rio de Janeiro. 

Homenagem
O Núcleo de Assistência aos Pacientes 
Paliativos (NAPP) recebeu uma carta de 
agradecimento a assistência humanizada 
que a equipe prestou ao paciente Vicente 
Gonçalves dos Santos, que era portador da 
doença de Creutzfeldt-Jakob. A 
homenagem foi assinada pela esposa de 
Vicente, Iraenys Maria Mendes dos Santos. 
Parabéns, NAPP!

Prevenção
Chefe do Serviço de Fisioterapia, Kemil 
Rocha abriu a programação de palestras do 
“Julho da Prevenção”, no Ambulatório do 
hospital. O profissional abordou a importância 
de manter a prática de exercícios físicos 
mesmo no período de férias. Neste mês, a 
iniciativa de levar palestras diversificadas 
para os usuários do AMA completa um ano.

Palestras
Além da prática de exercícios físicos, a 
programação do “Julho da Prevenção” 
conta com palestras sobre alimentação 
saudável mesmo no mês de descanso, 
prevenção de acidentes de trabalho e 
hepatites virais. Durante as atividades, os 
profissionais do hospital vão esclarecer as 
dúvidas dos participantes e orientar os 
usuários para uma vida com mais saúde. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

“Eu fiquei muito emocionada. O espetáculo é muito lindo e traz uma mensagem que é importante preservarmos a natureza. 
Precisamos passar essa mensagem pra frente e eu vou fazer a minha parte. Vou mandar esse vídeo para a minha irmã que mora 
na Argentina”, disse a paciente Wilma Barros Lemes, durante a apresentação do espetáculo ‘‘Mundo Cerrado’’.

Temática ambiental foi abordada de forma 
divertida pelo grupo de teatro Arte e Fatos

Pacientes interagiram com artistas e se divertiram 
na 18º edição do projeto de humanização

Depois do espetáculo no Ambulatório, 
pacientes aproveitaram para tirarem fotos

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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