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   Mulheres que escrevem o 
próprio futuro, empoderadas 
e muito profissionais ganha-
ram carinhosa homenagem 
do Grupo de Trabalho de Hu-
manização (GTH) do HMTJ, 
numa parceria com o setor de 
Recursos Humanos. 
   Em todos os setores, elas 
ganharam uma caneta e uma 

mensagem. Os membros do 
GTH e RH foram recebidos 
com sorrisos pela lembrança. 
   Justa homenagem a esta 
impressionante e expressiva 
força de trabalho feminina 
que atende com amor, respei-
to e total dedicação aos usu-
ários do SUS todos os dias do 
ano.

Dia da Mulher: festejado 
em todas as unidades 
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A quarentena decretada na ci-
dade e no país, trouxeram 

profundas mudanças no atendi-
mento e na rotina de trabalho de 
todos, a partir da segunda quinze-
na de março. O HMTJ suspendeu 
todas as cirurgias e atendimentos 
eletivos e passou a atender ape-
nas a emergências obstétricas e 
regulação da RUE. Foi instalado 
o Comitê de Crise para Comba-
te ao Coronavírus, para início do 
enfrentamento à pandemia. Os 
funcionários se uniram à campa-
nha do “Fique em casa por nós, 
estamos aqui por vocês”. 

Início do enfrentamento à 
pandemia de Coronavírus

O HMTJ recebeu visita de repre-
sentantes do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz (HAOC), que é a 
instituição orientadora do HMTJ, 
um dos 119 pioneiros da rede SUS 
no programa de alcance nacional 
denominado “Melhorando a 
Segurança do Paciente em larga 

escala no Brasil” ou Saúde em 
suas Mãos. As visitas técnicas 
acontecem de duas a três vezes 
ao ano e esta foi em fevereiro, 
visando guiar, a partir de março, 
a revisão dos check lists, bundles, 
e esclarecer as dúvidas quanto às 
metodologias propostas.

Visita do Hospital 
alemão oswaldo 
Cruz alinHa projeto 
saúde em suas mãos


