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Campanhas do 
Bem continuam

O GTH começou a entregar kits com másca-
ras, sabonetes e Bíblias para os pacientes e 
acompanhantes do Hospital em abril. Foram 
feitas doações para pacientes e também para 
a equipe assistencial no HMTJ. Além disso, o 
grupo promoveu momentos de oração em al-
gumas enfermarias levando conforto a quem 
estava precisando. 

A alegria do renascimento 
da Páscoa foi demonstra-
da no gesto do Grupo de 
Trabalho de Humanização 
(GTH), junto com o RH do 
HMTJ. A ação que percor-
reu setores e enfermarias 
do Hospital e na UPA San-

ta Luzia deixou uma men-
sagem clara: mesmo em 
uma Páscoa sem contato 
físico, com o acolhimen-
to promovido pela família 
HMTJ, nunca vai nos fal-
tar calor, carinho e huma-
nização. 

Páscoa foi sem contato, 
mas com muito carinho
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Preparação e treinamento

Campanhas de orientação à população 
e aos pacientes foram disseminadas 

pelo hospital e em suas redes sociais, 
visando o combate à pandemia através 
de informações como uso cor-reto 
das máscaras,  para evitar o contágio. 
Para a equipe assistência, houve muito 
treinamento sobre paramentação correta, 
uso de EPIs, prevenção e higienização 
correta das mãos.    O Comitê de Crise para 

enfrentamento ao Coronavírus 
tem atuação fundamental na 
condução das estratégias de 
atendimento a pacientes Covid 
e definição de condutas de 

segurança. Instituído em março, 
mas com ação intensa a partir 
de abril, ele guiou as ações da 
equipe mesmo antes do Hospital 
estar referenciado pelo sistema 
para atendimento à doença.

Treinar, treinar, treinar. 
Esta foi a máxima com 
que as equipes iniciaram 

o período de quarentena e 
do combate à pandemia de 
Coronavírus no Hospital. Os 
treinamentos começaram logo 
que os procedimentos eletivos 
foram suspensos e começaram 
a chegar suspeitos entre os 
pacientes regulados por outras 
doenças e pelo CPN. Nas 
fotos, simulação realística das 
técnicas de paramentação e de 
orientação da Fisioterapia para 
oxigenoterapia.  

Apoio às equipes
   No início da pandemia, uma força-
tarefa foi montada, coordenada pelo 
Comitê de Crise, SCIH e SESMT 
visando dar todo o apoio necessário 
aos funcionários do HMTJ em todos 
os setores. Antes mesmo do hospital 
passar a atender, via regulação 
(encaminhamento pelo SUS Fácil), foi 
preciso garantir a segurança interna 
e intensificar a distribuição de EPIs.
   Um esquema de "drive thru" para 
testagem de funcionários, principal-
mente, evitando que casos ape-nas 
suspeitos precisassem entrar no 
hospital. A ação foi uma iniciativa 
da SCIH e possível graças à parceria 
com o Laboratório da UFJF. 


