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Semana de Cuidados Paliativos HMTJ
Outubro não é apenas rosa, também é um mês dedicado à sensibilização dos Cuidados Paliativos. O
HMTJ realizou uma Semana de Cuidados Paliativos com o objetivo de
desmistificar o pensamento de que
o tema se refere apenas a “doentes terminais”, mas, de fato envolvem todos aqueles com diagnóstico
de doença crônica, incurável e que
ameacem a continuidade da vida.
Cuidados Paliativos é uma forma de
promover a qualidade de vida e o
conforto do paciente e de seus familiares através da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação
precoce de situações possíveis de
serem tratadas, da avaliação cuidadosa e minuciosa e do tratamento
da dor e de outros sintomas físicos,
sociais, psicológicos e espirituais.
A ação foi realizada pelos serviços
de de Psicologia e de Enfermagem
do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), entre 18 e
22/10, com o tema “não deixe ninguém para trás”. O principal alvo da
campanha foi a própria comunidade
hospitalar. Foram realizadas rodas
de conversa coordenadas pelas as
psicólogas do Hospital, tendo como
foco, orientar as equipes de Enfermagem e de Fisioterapia. O bate-papo ajudou a orientar sobre a
postura dos profissionais no cuidado
com estes pacientes e suas famílias
no dia a dia; as diretrizes internas
do Hospital para a disciplina; alinhamentos de comunicação; além de
esclarecer sobre mitos e verdades;
explicar o símbolo da borboleta e falar sobre o tema do ano, fortalecendo dos Cuidados Paliativos na instituição. Foram aplicadas dinâmicas
e a decoração temática chamou a
atenção de todos tanto no corredor
principal do hospital quanto na sala
em que a ação foi realizada.

Lideranças iniciam
prática de Feedback
com suas equipes
Você conhece a importância do
feedback para o resultado de
uma organização?
Feedback é uma resposta
fornecida
como
forma
de
avaliação e desenvolvimento a
pessoas, empresas, equipes e
colaboradores. Dentro de uma
corporação, existem diferentes tipos
de feedbacks que têm o objetivo
de fornecer uma análise sobre
determinada tarefa, resultado
ou desempenho de execução.
No HMTJ esta prática foi
introduzida com o programa
Gestão por Competências e cada
liderança vem, desde outubro,
realizando o feedback para suas
equipes.
A prática de gestão de pessoas
conduzida de forma correta e
integrativa pode ser um fator
propulsor de crescimento, já
que incentiva os colaboradores
a melhorarem de acordo com
o esperado pela organização e,
assim, desenvolver equipes mais
produtivas e alinhadas com os
objetivos da empresa.

Dia das Crianças
no HMTJ nunca

e entenda cada setor

fica sem festa

As psicólogas
Lohaene de
Fátima Campos,
Izabella Liguori
Corsino Vabo
(Coordenadora
do serviço)
e Mariana
de Azevedo
Marques

Saiba como funciona o Serviço de

Psicologia Hospitalar
V
ocê sabe como a Psicologia
atua junto da equipe multidisciplinar no cuidado com os
pacientes do HMTJ? Acompanhe a importância destas profissionais na assistência.

No HMTJ a saúde psíquica também é foco de atenção
e cuidado ao paciente e seus
familiares, considerando o
emocional como um fator importante no processo de sua
recuperação.
A mente pode adoecer, quando o corpo adoece, portanto,
o acolhimento psicológico fazse necessário para lidar com o
inesperado, afinal ninguém espera precisar de hospitalização.
Buscando minimizar as reações emocionais provocadas
pelo adoecimento e processo
de hospitalização, o Serviço de
Psicologia Hospitalar do HMTJ
conta atualmente com três
profissionais
especializadas
que oferecem atendimento aos
pacientes e familiares e realizam uma escuta diferenciada à

subjetividade destes, buscando entender seus conflitos e
auxiliando-lhes no processo de
tratamento.
A assistência psicológica é
prestada a todos os setores da
instituição, principalmente nas
Unidades de Terapia Intensiva,
Unidades de Internação e Centro de Parto Normal, de acordo
com a demanda da equipe, por
solicitação do próprio paciente
e/ou família e, ainda, por rotina do próprio serviço.
O Serviço de Psicologia do
HMTJ está envolvido com o
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do hospital,nas
ações e práticas desenvolvidas
no decorrer do ano, na Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplante (CIHDOTT), acompanhando os familiares durante todo o processo de abertura
do protocolo de morte encefálica e na abordagem familiar
com relação à doação de órgãos e, ainda, na elegibilidade
dos Cuidados Paliativos.
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A equipe do setor de Pediatria preparou festinhas
temáticas para os pacientes internados na semana
do Dia das Crianças.
Além da dedicação dos
profissionais, eles ainda
contaram com apoio do
Bar du Marcelo, que enviou cachorro quente, e o
Açaí + Natural, que mandou açaí para alegrar o dia
dos pequenos.
A animação foi por conta
desta equipe maravilhosa!

na mídia
A

Chefe do Setor de Cardiologia
do HMTJ, Drª Marselha Barral,
foi a médica convidada do quadro
MG Responde da TV Integração para
falar de Setembro Vermelho que tem
como marco o Dia Mundial do Coração
(29/10). Ela respondeu às dúvidas dos
telespectatores do MGTV 1ª edição,
ao vivo. O HMTJ é uma referência nos
cuidados da saúde cardiovascular.

