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HPS recebe visita do grupo de humanização do 
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus 
 
O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do Hospital de Pronto Socorro (HPS) 
Dr. Mozart Geraldo Teixeira recebeu, na tarde dessa quinta-feira, dia 21, 
representantes do grupo de humanização do Hospital e Maternidade Therezinha de 
Jesus. O objetivo da visita foi conhecer o trabalho de humanização desenvolvido no 
HPS, aprender sobre o mesmo e trocar idéias e experiências.  
 
As componentes do grupo de humanização do Hospital Therezinha de Jesus 
puderam aprender, enquanto visitavam os setores do HPS, sobre as ações de 
humanização implementadas no hospital. Foram apresentados os trabalhos da 
Ouvidoria, instituída há quase três anos para receber críticas, dúvidas, 
reclamações, sugestões ou elogios de pacientes e seus familiares, viabilizando 
respostas necessárias a cada caso. Também foram discutidos o projeto Boletim 
Humanizado e o trabalho dos agentes de acolhimento, que chamaram a atenção 
por suas peculiaridades.  
 
Segundo a integrante do grupo de humanização do Hospital Therezinha de Jesus, 
Sandra Baêta Neves, o trabalho de humanização está sendo implantado no 
hospital. “Ao todo, somos 11 componentes. Como primeiro passo, decidimos visitar 
hospitais que já desenvolvem o trabalho. O HPS foi escolhido, porque busca 
sensibilizar, integrar e aproximar as relações entre profissionais e usuários. 
Soubemos da existência do Boletim Humanizado através de pessoas que 
receberam, por meio de telefonemas, notícias de familiar internado no CTI do HPS. 
E não vimos, ainda, em nenhum outro hospital trabalho similar ao realizado pelos 
agentes de acolhimento, que orientam usuários, organizam o ambiente e prestam 
informações aos familiares sobre os pacientes atendidos pelo hospital”, enfatiza.  
 
*Outras informações com a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde, 
Saneamento e Desenvolvimento Ambiental pelos telefones 3690-7123 / 7389. 
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Viva a euforia dos Doutores do Amor 

  

 
Miloca, Fuzil, Didi e Lim: palhaçadas, brincadeiras e animação tomam conta da animação do HMTJ . 

Coordenado pela Dra. Miloca, vivida pela atriz Gilmara Delmonte, os Doutores do Amor existem há 
quatro anos, mas a presença dela nos hospitais, asilos, clínicas e orfanatos já soma mais de 15 anos. 
Acompanhada de Didi, Kiko e Lim, o quarteto fez a festa no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, 
levando diversão, entretenimento e descontração a mais de 50 pacientes e seus familiares. 

Assista aqui à visita dos Doutores do Amor 

Miloca acredita que aproximadamente 80 mil leitos já foram visitados pelos Doutores do Amor, desde sua 
implantação, em 2006. “Existe uma meta de visitarmos 1.200 leitos por mês”, pontua Miloca. 

“É importante destacarmos também o trabalho de artesanato e pintura em hospitais de câncer, realizado 
pela Dra. Clau”, conta a ex-socialite, que está retratando sua vida no livro intitulado “De socialite a 
palhaça”. 

Além das visitas, o grupo, que hoje soma dez voluntários, realiza a doação de materiais em eventos 
comemorativos, como fraldas, brinquedos, ovos de páscoa, presentes de Natal, dentre outros. Campanhas 
de prevenção de doenças e do tabagismo, vacinação e amamentação são realizadas para remediar o 
número de internações nos hospitais. 



“Muitas vezes somos as únicas visitas do paciente. Pessoas abandonadas pelos familiares nos tomam 
como seus parentes e ficam aguardando nossa chegada para se sentirem acolhidas”, revela o ator Rodolfo 
Lisboa, que interpreta o Dr. Kiko. 

Dr. Lim conta que, além dos benefícios dispensados ao paciente, ele, enquanto graduando de Medicina, 
aprende que a tratar melhor o paciente internado. “Eu, como Doutor do Amor, pretendo continuar o 
projeto de humanização quando profissional.” 

Compartilhe a dedicação dos Médicos do Barulho 

Notícias:  

Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita  
Juiz de Fora, 09/11/2007 09:14:00  
Normalmente, o coração de um adulto bate de 60 a cem vezes por minuto e as variações nessa freqüência 
são chamadas de arritmias cardíacas, principais responsáveis pela Morte Súbita Cardíaca. 
Para conscientizar a população sobre o tema, será realizado, no dia 12 de novembro, o 1º Dia Nacional de 
Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, cujo tema será Coração na Batida Certa. O evento é 
promovido pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), com participação da Santa 
Casa. 
Uma das metas da campanha é gerar recursos para aquisição, doação e instalação de equipamentos de 
desfibrilização externa automática em locais públicos como aeroportos, academias, shoppings e estádios. 
Segundo o coordenador da campanha em Juiz de Fora, Hélio Brito Jr., nos casos de parada cardíaca, cada 
minuto a mais até o atendimento reduz em 10% as chances de vida do paciente. “Todos os recursos que 
proporcionem o salvamento da pessoa, devem estar ao alcance da população”, completa o cardiologista. 
De acordo com o médico, qualquer pessoa pode manusear o instrumento, desde que seja treinada. 
Hélio Brito conta que o momento é difícil para o tratamento das arritmias. “Os tetos financeiros são 
incompatíveis com a demanda e o atendimento nos centros especializados atinge um número limitado de 
pacientes. Tudo isso compromete a prevenção da morte súbita cardíaca.” Para o médico, a campanha vai 
ajudar a alcançar medidas administrativas mais eficazes. 
A campanha Coração na Batida Certa vai acontecer simultaneamente em 59 cidades brasileiras. Em Juiz 
de Fora uma série de atividades será realizada.  
 
Programação 
8h – Palestra: Morte Súbita: como prevenir? – Dr. Hélio Brito Jr, cardiologista e coordenador local da 
campanha – Hospital Universitário 
9h – Stand de atendimento no Campus da UFJF – avaliação médica e distribuição de material educativo 
11h – Palestra: Morte Súbita: como prevenir? – Dr. Hélio Birto Jr, cardiologista e coordenador local da 
campanha – Salão Nobre da Santa Casa  
13h – Stand de atendimento no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus – avaliação médica e 
distribuição de material educativo 

 “O Banco de Leite Humano atende Juiz de Fora e 
região, logo, o leite coletado será recebido, também, pelos bebês prematuros de Matias Barbosa, mediante 
prescrição do médico da criança”, explica a coordenadora da unidade, a pediatra Márcia Mizrahy. 



Durante a cerimônia de inauguração, que contou com a presença de representantes da Prefeitura de  
Matias Barbosa, AMAC e o vice-prefeito de Juiz de Fora, a chefe de gabinete de Matias, Engrácia 
Gonçalves, destacou a importância da atuação em parceria para a conscientização da população  sobre o 
aleitamento materno. 

A diretora-presidente da AMAC, Regina Caeli, parabenizou a cidade pela iniciativa e ressaltou os pontos 
biológicos e emocionais no decorrer do processo de amamentação. “Este trabalho é de extrema 
importância para o resgate de valores como o aleitamento materno. Todos nós ganhamos com esta 
parceria, uma oportunidade de salvar vidas”. 

O vice-prefeito de Juiz de Fora, Eduardo de Freitas, encerrou a solenidade destacando o trabalho 
realizado pelo Banco de Leite. “Trabalhar a saúde através da prevenção é melhorar a qualidade de vida. 
Temos muito orgulho deste serviço, abraçado historicamente pela AMAC, e que conta, também, com o 
Corpo de Bombeiros como parceiro o que nos possibilita ampliar a coleta de leite materno doado em todo 
o nosso município”. 

Ao final da cerimônia, aconteceu o descerramento da placa de inauguração e a assinatura do termo de 
convênio. O Posto de Coleta de Matias é o sexto conveniado ao Banco de Leite Humano de Juiz de Fora, 
que conta com unidades na cidade (Santa Casa de Misericórdia e Hospital e Maternidade Terezinha de 
Jesus), em Barbacena, São João Nepomuceno e Bias Fortes. 

O Banco de Leite é uma parceria da AMAC com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Assistência 
Social de Juiz de Fora. 

  


