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Novembro azul e roxo:
retinopatia diabética,
próstata e prematuridade
O HMTJ foi a base de uma importante ação, na manhã do sábado,
27/11, para triagem da Retinopatia
Diabética. A promoção contou com
o suporte do setor de Ambulatórios
do Hospital e do Departamento de
Endocrinologia, da Liga da especialidade, da Suprema, em parceria com
a Sociedade Brasileira de Retina e
Vítreo. A campanha visa chamar a
atenção para a prevenção da perda visual provocada pelo diabetes,
hoje, a maior responsável por cegueira no mundo.
A Retinopatia Diabética é conse-

quência do descontrole do Diabetes,
que afeta múltiplos órgãos e na parte ocular, ela compromete a estrutura do fundo do olho, principalmente
nos vasos da retina, que faz a captação da imagem. Esta lesão pode
levar a danos irreversíveis, mas
pode ser prevenida em 90% dos casos quando há diagnóstico precoce.
Cerca de 50 pessoas diabéticas
passaram pelo exame de fundo de
olho e várias, com comprometimento da retina, receberam orientação e
foram encaminhadas para acompanhamento ambulatorial.

O

mês da prematuridade,
que visa sensibilizar
para o tema, alerta sobre
o crescente número de
partos
prematuros
e
como preveni-los. O roxo
representa sensibilidade
e individualidade, que são
particularidades
destes
bebês. No HMTJ, a data
mobilizou a equipe da
UTI Neonatal, sempre
acolhedora e antenada.

E

para ouvir sobre
a importância da
prevenção ao câncer
de próstata, que marca
o mês de Novembro,
os colaboradores do
HMTJ receberam a
gestora de vidas do
Sabin Sinai, Sarah
Valotti, e o enfermeiro
do OncoSinai, Rodrigo
Andrade.

HMTJ presente
no Congresso
de Segurança
do Paciente

Com mais de 500 inscritos, nos
dias 16 e 17/11, aconteceu o
4º Congresso da Zona da Mata
de Segurança do Paciente, com
transmissão on-line a partir de
auditório do Centro de Estudos
Monte Sinai. Profissionais do
HMTJ participaram do segundo
dia nas mesas “Aprendizado com
o Comitê de Crise”, com Fernando
Cordeiro Ribeiro, RT Enfermagem
do HMTJ, e “A importância do
Protocolo de AVC na assistência
segura ao paciente”. Esta, reuniu
o neurologista Bruno Barbosa,
coordenador
da
Neurologia
dos Hospitais Monte Sinai e
HMTJ, e também representando
o hospital, Denise Bortolini,
enfermeira coordenadora da UTI.
As palestras do evento ficam à
disposição dos inscritos por seis
meses, na plataforma do evento.

Saiba como funciona a

e entenda cada setor

UPA Santa Luzia (3)
Em edições anteriores do jornal, apresentamos os setores de
Recepção, Higiene e Limpeza, a parte administrativa, além da
Farmácia da UPA de Santa Luzia. Vamos conhecer, agora, como
atua a maior equipe, a de Enfermagem, e o Serviço Social.

A Enfermagem

A equipe de Enfermagem, representada pelos enfermeiros, técnicos e auxiliares, é responsável pelo
planejamento e execução de diversas ações que visam ao reestabelecimento da saúde do paciente. A
Enfermagem está presente em todas as etapas de um tratamento e
su papel é de extrema importância
para o funcionamento de qualquer
setor de saúde.
O Serviço de Enfermagem da UPA
Santa Luzia está subordinado ao
gerente geral da Unidade e é dirigido pelo Coordenador de Enfermagem Responsável Técnico. O Serviço é composto por Enfermeiro RT;
Enfermeiro Assistencial; Técnicos
de Enfermagem. o Enfermeiro é o
profissional que coordena e supervisiona as atividades dos técnicos e
auxiliares. O quadro de pessoal do
serviço fica estabelecido pela base
zero da unidade, instituído por meio
de legislação referente ao serviço.
O impacto da pandemia na UPA

da

Unidade

Santa Luzia, ressaltou o papel da
Enfermagem com as mudanças na
rotina da assistência, maior adesão
e compreensão da importância e
necessidade de disponibilidade de
equipamentos de proteção individual adequados e foram criados protocolos e treinamentos para enfretamento do Covid-19.
Neste período, o HMTJ, responsável pela gestão da UPA, não mediu
esforços no combate ao coronavirus, disponibilizando todos os materiais médicos e equipamentos de
proteção individual necessários.
“Inclusive quando houve défict
na escala de enfermagem, a alta
direção demonstrou preocupação e
carinho com a equipe, criando altenativas para suprir a necessidade de
pessoal”, conta Josias José, RT de
Enfermagem da UPA. E ele completa: “a pandemia ainda não acabou
e a Enfermagem da UPA vem demonstrando seu importante papel
nesta luta.

Serviço Social
O Serviço Social atua na Unidade de forma a acolher a demanda apresentada pela equipe
de saúde e usuários, prestando
assistência numa linha sócioeducativa de cunho humanizador,
incentivando o processo de recuperação da saúde do paciente
na condição de cidadão, democratizando as informações disponíveis no âmbito hospitalar de
forma a garantir o acesso aos
serviços oferecidos e a resolutividade das situações sociais que
interfiram no processo de recuperação da saúde.
O setor acolhe demandas na
UPA atuando também como serviço de Ouvidoria interna, de
forma a garantir uma escuta
qualificada visando a resolução
dos conflitos apresentados pelos
usuários. O serviço conta com a
Assistente social Anna Carolina
Chapinotti, que integra o quadro
de colaboradores da UPA desde
a sua inauguração

na mídia
FIQUE POR DENTRO DO HMTJ é o informativo dos funcionários do Hospital e Maternidade Therezinha de
Jesus. Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 - São Mateus | (32) 4009-7722 | www.hmtj.org.br

m novembro, foi a vez da equipe
E
da UTI virar notícia no telejornal
da TV Integração. O tema foi uma
comparação da atuação no periodo
Covid e agora. Arrasaram!

