
Música ao vivo anima 
almoço de fim de ano dos 
colaboradores da unidade

HDT/HAA completa 40 anos de fundação
Referência em doenças infec-

ciosas e dermatológicas, o 
HDT/HAA completa 40 anos de 
fundação no dia 10 de janeiro 
(terça-feira). Fundado em 1977 e 
gerido desde julho de 2012 pela 
Organização Social (OS) Instituto 
Sócrates Guanaes (ISG), ao lon-
go de sua história, a instituição 
mudou a realidade da saúde de 
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Cantor Lucas Borges anima almoço dos colaboradores

Goiânia e região, promovendo saú-
de humanizada, de qualidade e se-
gurança. Nesses 40 anos de funcio-
namento, vem prestando relevantes 
serviços à saúde pública, atuando em 
vários surtos epidêmicos de doenças 
graves, como da meningite, difteria, 
sarampo, febre amarela, tétano, he-
patite, leishmaniose, malária, H1N1, 
entre outras. 

No dia 29 de dezembro, 
o setor de Nutrição do 

hospital realizou um almo-
ço especial de confraterni-
zação de fim de ano para 
os funcionários. Na opor-
tunidade, cerca de 200 co-
laboradores saborearam 
um cardápio diferenciado, 
que incluiu lagarto recheado, ave com molho de laranja, farofa 
com passas, salada tropical, legumes, arroz branco e integral, 
e frutas como sobremesa. O banquete ainda foi embalado por 
música ao vivo interpretada pelo cantor Lucas Borges, que foi 
responsável por deixar o ambiente ainda mais descontraído. 

O psicólogo Bruno Borginho elogiou a iniciativa. “O ali-
mento e a música mexem com nossos sentidos e nos propor-
cionam momentos prazerosos. O hospital acertou na junção 
das duas coisas”, afirmou. Segundo a coordenadora de Nutri-
ção, Sânzia Ferraz, o diferencial dessa edição do almoço que 
é realizado há dez anos foi a presença do cantor. “A nutrição 
acredita que a alimentação é uma forma de socialização e fica-
mos felizes em proporcionar esse momento de descontração, 
para os colaboradores deixarem de lado um pouco a serieda-
de do dia a dia e se divertirem”, disse a nutricionista. 

Hospital promove 
culto ecumênico 

em comemoração 
ao Natal

No dia 21 de dezembro, o hos-
pital reuniu os colaboradores no audi-
tório da unidade para participarem de 
um Culto Ecumênico em celebração 
ao Natal e em ação de graças ao ano 
de 2016. A solenidade contou com as 
pregações da representante da dou-
trina espírita, Valéria Acúrcio, do Mi-
nistro da Palavra da religião católica, 
Guilherme Calafiori e do pastor da 
igreja evangélica, Leonardo Moreira. 

Ao fim da solenidade, a di-
retora executiva do hospital, Aline 
Oliveira, destacou a importância da 
convivência entre os colaboradores. 
“Agradeço imensamente as palavras 
de cada um. Esse é um momento do 
ano que devemos reforçar os laços 
familiares. E, quando digo familia-
res, me refiro à família do trabalho 
também, pois passamos grande par-
te das nossas vidas aqui com os co-
legas de serviço”, salientou. 



“Humanização-SUS – HDT huma-
nização contagiante”, que foi feito 
pela equipe do MS em setembro 
de 2015. O vídeo apresenta o tra-
balho de atendimento realizado 
na unidade, além de contar com 
depoimentos da diretoria, colabo-
radores e pacientes do hospital.
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HDT/HAA é premiado pelo Ministério 
da Saúde por atendimento humanizado 
Em 20 de dezembro, o HDT/

HAA recebeu, em Brasília, 
premiação do Ministério da Saúde 
(MS) em reconhecimento ao tra-
balho de humanização realizado 
pela unidade. Na ocasião, o HDT/
HAA foi representado pela coor-
denadora de Psicologia do hospi-
tal, Andrea dos Santos Silva.

As nove unidades de saúde 
do país que receberam o prêmio 
foram selecionadas entre 284 
inscrições no concurso cultural 
sobre Política Nacional de Huma-
nização, que ocorreu em 2012. 
O projeto apresentado pelo HDT/
HAA resultou no documentário 

“É uma homenagem justa, 
um prêmio mais do que merecido 
para toda a equipe que trabalha 
tanto em prol de salvar vidas, por 
meio do amor e cuidado, sabendo 
que tão importante quanto curar 
o físico é aliviar o sofrimento psi-
cológico”, ressaltou a diretora ge-
ral do hospital, Anamaria Arruda. 
Para o superintendente técnico-
-científico do ISG, André Guana-
es, a premiação é um reconhe-
cimento honroso. “Mais uma vez 
a equipe ISG-HDT mostra sua 
excelência e compromisso com a 
saúde digna, eficiente e humani-
zada!”, destacou.

Pacientes internados ganham festa de Natal
Os pacientes internados 

no HDT/HAA participaram de 
uma festa de Natal promovi-
da pelos setores de Psicologia 
e Serviço Social no dia 22 de 
dezembro, na Brinquedoteca 
da unidade. A festa de confra-
ternização, que também teve a 
participação dos acompanhan-
tes dos pacientes, contou com 
comidas típicas e bebidas, de-
coração temática, apresenta-
ção de teatro e as presenças do 
Papai Noel e da Mamãe Noel, 
que destribuíram presentes aos 
pacientes da ala infantil.

Além de passar uma men-
sagem de otimismo e encora-
jamento, o evento teve como 

objetivo proporcionar momentos 
de alegria e diminuir a ansieda-
de dos pacientes que tiveram 
que passar o Natal em um leito 
do hospital, longe da família. Ca-
íque, de 4 anos, se surpreendeu 
com a presença da Mamãe Noel. 
“Nunca tinha visto a esposa do 

Papai Noel. Gostei de ter ga-
nhado presente dela”, contou 
o pequeno. A mãe de Caíque, 
Márcia Lopes, também apro-
vou a ação. “É maravilhoso ver 
a felicidade no rosto do meu 
filho. Foi uma iniciativa muito 
boa”, salientou. 

  Psicóloga Andrea Silva recebe certificado 
em nome do hospital 

Papai e Mamãe Noel participam da 
festa para  pcientes

Crianças se alegram com 
presentes recebidos


