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Humanização através da Pet Terapia
Em mais de uma visita “fofa” dos
Doutores do Amor ao Hospital e
Maternidade Therezinha de Jesus,
em janeiro, o cãozinho Thompson
fez festa para os pacientes.

Uma forma lúdica de terapia (Pet
Terapia). Um jeito muito positivo de
alegrar o dia ou a semana de quem
está internado.
Vale ressaltar que o bichinho

sempre passa pelo pet shop em
dias de visita ao hospital e a ação
conta com supervisão do Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar
(SCIH) do HMTJ.

Cantata

movimenta

plantão noturno
Uma cantata alegrou funcionários
e especialmente pacientes e
acompanhantes do HMTJ na noite
do dia 26 de janeiro. Momentos
muito especiais proporcionados
pela Igreja Batista da Lagoinha
e Coral Efatá de Juiz de Fora
movimentaram
o
plantão
noturno. Foi tão lindo que muitos
pacientes ficaram emocionados
e acompanhantes deixavam os
quartos para seguir o grupo
pelos corredores do Hospital.

Informativo para funcionários do HMTJ - Retrospectiva parcial 2020

Fevereiro 2020
CARNAVAL NA
PEDIATRIA
A equipe da Pediatria não
só animou os pequenos
pacientes, como o Grupo de
Trabalho de Humanização
(GTH) preparou um lanchinho
especial e lembrancinhas. O
Carnaval também coloriu as
paredes do Refeitório com
enfeites e mensagens feitas
pelo GTH.

HMTJ vira referência no
tratamento de urticárias
Juiz de Fora foi a primeira cidade
mineira a integrar uma rede mundial de referências para o tratamento de urticária, e uma das unidades
já em funcionamento na cidade, foi
o ambulatório do Serviço de Alergia
e Imunologia do Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ),
onde são atendidos exclusivamente pacientes do Sistema Único de

Gratidão e gentileza
P

or iniciativa da Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos São
Benedito (Curumim São
Benedito), os pacientes
e
acompanhantes
do
HMTJ
ganharam
um
"varal da solidariedade"
com mensagens vindas
das crianças assistidas
pelo projeto, pequenos
corações cheios de amor
para compartilhar fizeram
a alegria de todos com uma
bela ação de humanização.

Saúde (SUS). A outra referência,
atende também a pacientes de
convênios, no Centro Médico Monte
Sinai. Os dois centros atendem com
a mesma qualidade de assistência
que os pacientes da rede mundial,
garantindo a Juiz de Fora um serviço de primeiro mundo para o diagnóstico e tratamento das urticárias,
incluindo casos graves.

Família HMTJ

de luto

Em fevereiro, a perda
de Luciana Aparecida
Mendes da Silva, supervisora de Higiene e Limpeza deixou um grande
vazio em toda a família
HMTJ. Através das redes
sociais, os colegas e o
GTH promoveram uma
homenagem, lembrando a pessoa exemplar
que ela foi.
Muitas saudades!

