
Considerando o cenário epidemiológico atual, com uma grande alta no contágio dos vírus

respiratórios, a Casa de Caridade de Muriaé- Hospital São Paulo vem orientar a população sobre as

medidas de prevenção e controle para enfrentamento das doenças de vírus respiratórios, com o

objetivo de garantir a segurança dos pacientes, a integridade dos acompanhantes, trabalhadores

do serviço de saúde e de toda população.
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Acontecimentos

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA 
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS



Você conhece o serviço de Pediatria do Hospital São Paulo?

O único Hospital da cidade com pediatra 24 horas na Instituição. Um pediatra exclusivo

para atendimento convênio, particular e Irmão Amigo e um pediatra exclusivo para a

sala de parto.

Na urgência procure o atendimento do Hospital e, em caso de consultas eletivas, entre

em contato com nossa Central de Agendamento pelos telefones (32) 3729-3701 ou

(32) 3729-3703 e agende sua consulta particular, convênio ou Irmão Amigo.
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PEDIATRA 24 HORAS



Agora no Hospital São Paulo você conta com um Atendimento de Geriatria com a Dra.

Narayana Félix de Sousa Pickering.

Agende em nossa central através dos telefones: 32 3729-3701 ou 32 3729-3703

Os atendimentos são semanais.

ATENDIMENTO DE GERIATRIA
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SERVIÇO DE HEMODIÁLISE

Agende o seu atendimento e consultas na Hemodiálise com os nossos profissionais.

Uma estrutura completa para um atendimento de excelência.

Agende sua consulta particular, Irmão Amigo ou convênio na nossa Central de Agendamento

(32) 3729-3701 ou (32) 3729-3703



O Hospital São Paulo, ampliou recentemente o serviço de hemodiálise, modernizando sua

estrutura física, voltado para uma relação humanizada, capaz de proporcionar um melhor

atendimento ao paciente renal.

A unidade conta com mais de 40 pontos de diálise à disposição dos pacientes, divididos em

diferentes horários de atendimento, a fim de proporcionar maior conforto, qualidade e

segurança.

O serviço conta com uma equipe multiprofissional altamente qualificada, composta por

médicos e enfermeiros titulados na especialidade, técnicos de enfermagem, farmacêutico,

psicólogo, nutricionista e assistente social, dedicados e treinados para atuação especializada

em diálise, trabalhando em harmonia, visando um tratamento integral dos pacientes em todas

as modalidades de tratamento, sendo referência em Muriaé e região.

Os pacientes contam ainda com a retaguarda de todos os setores do Hospital São Paulo,

podendo utilizar sua estrutura e os recursos humanos da instituição para realização de

consultas, cirurgias, exames diversos e atendimento de urgência (Atendimento Médico, Pronto

Socorro e CTI).

O Serviço de Diálise do Hospital São Paulo tem como objetivo acolher o doente renal crônico

e a família, valorizar a importância e oferecer atividades que elevam a auto estima bem como,

manter um ambiente terapêutico pautado nos princípios da humanização, respeito as

diferenças das pessoas e familiares que buscam assistência, manutenção em saúde e

qualidade de vida.

Atendemos convênio e particular. Agende seu atendimento através da Central de

Agendamentos: (32) 3729-3701/ 3729-3703.

SERVIÇO DE HEMODIÁLISE
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Acesse nosso site e fique por dentro de todas as novidades, dicas, informações sobre nossos

serviços e setores, além de um canal de doações.

Acesse www.hsp.org.br

O Hospital São Paulo está sempre pronto para lhe atender com qualidade e segurança.

Na urgência procure o atendimento do Hospital e, em caso de consultas eletivas, entre em

contato com nossa Central de Agendamento pelos telefones (32) 3729-3701 ou (32) 3729-3703

e agende sua consulta particular, convênio ou Irmão Amigo.

NOVOS CARNÊS DISPONÍVEIS
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FIQUE POR DENTRO

Os novos carnês de doações do Irmão Amigo já estão prontos e disponíveis para você em

nosso escritório no Hospital São Paulo. Faça a sua retirada ou aguarde que em breve

enviaremos para o seu endereço.

http://www.hsp.org.br/


TREINAMENTOS

• Treinamento do quadro de gestão diária para Sustentar
melhorias – projeto saúde em Nossas Mãos UTI2

• Treinamento PCR 4° Andar

• Treinamento PCR a Equipe de Urgência e outros setores
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NA FOLIA SEMPRE CABE MAIS UM, NA UTI NÃO

Todos unidos pela saúde e bem-estar!

Aproveite o seu carnaval sem aglomerações. Use máscara e mantenha o distanciamento.

Prezar pela sua saúde e da sua família é mais importante



O Hospital São Paulo utiliza a gestão por Competências para gerenciar seus colaboradores.

Esta é uma metodologia que tem como objetivo desenvolver ao máximo as habilidades

técnicas (conhecimentos e habilidades) e comportamentais (atitudes) dos profissionais e

apresentar aos colaboradores quais são as expectativas da instituição ao contratá-lo.

A gestão por competência tem impacto na performance individual e coletiva e trabalha para

diminuir a diferença entre o que a organização espera e o que o colaborador pode oferecer.

Competência é um conjunto de três fatores: conhecimento, habilidade e atitude. As

habilidades se dividem em Competências Técnicas e Competências Comportamentais.

As competências técnicas são o conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias para o

colaborador desempenhar as atividades inerentes ao cargo que ocupa na empresa, e as

competências comportamentais estão relacionadas com as atitudes do colaborador, que

podem ser decisivas para o desempenho de suas atividades.

GCPEC Fator RH

Avaliações de desempenho concluídas –21

Feedbacks realizados – 13

NEP

Treinamentos realizados

Gestão por Competência
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Treinamento Admissional Resp. Psi Denilson Vardiero

Instruções de coleta de swab vírus respiratórios Enfª Ana Karolina Ellis

Avaliação do Calendário epidemiológico, rede sentinela e vírus respiratórios Enfª Ana Karolina Ellis

Visita técnica de gestão de risco e auditoria nos setores Enfª Ana Karolina Ellis

Eletrocardiograma (ECG) - manuseio correto Enfª Renata Calheiros

Utilização de Monitor Multiparâmetros Enfª Renata Calheiros

Manuseio correto do Eletrocardiograma Enfª Larissa Rocha

Limpeza e esterilização química do broncoscópio Enfª Anna Karolinne Lopes

Desinfecção de Endoscópios flexiveis Enfª Anna Karolinne Lopes

Teste de PH do Ácido Peracético Enfªs Lucymary, Sheila, Lydiane e Adelaide

Acolhimento ao cliente cardiológico na Unidade Coronariana Enfª Thaís de Almeida

Conferência de tempratura do refrigerador e do ambiente Enfª Olívia Tureta

Sinais Vitais Enfª Fabiane Oliveira

Controle de tempratura do refrigerador e do ambiente Enfª Millena Valdiero

Prevenção Flebite Enfª Juliana Candido

Prevenção Flebite Enfº Juliano Ribeiro

Prevenção Flebite Enfª Carla Cosme

Prevenção Flebite Enfª Ana Carolina Barbosa

Conferência de tempratura do refrigerador e do ambiente Enfª Olívia Tureta

Aspiração de vias aéreas Enfª Olívia Tureta/Fisio Eduarda

Profilaxia de úlcera de córnea/banho no leito Enfº Rafael Moura

Profilaxia de úlcera de córnea Enfª Mirian Loredo

Banho de leito Enfª Mirian Loredo

ECG Enfª Mirian Loredo

Aspiração Traqueal (Boca e Nariz) Enfª Mirian Loredo

Banho de leito Enfª Paula Ramos

Profilaxia de úlcera de córnea Enfª Paula Ramos

Eletrocardiograma Enfª Paula Ramos e Fabrícia Messias

Eletrocardiograma Enfª Kamilla Narde

Aspiração de vias aéreas Enfª Kamilla Narde

Instrução Conduta Comunicação/Óbito covid Enfª Irma Santos

Instrução Conduta Comunicação/Óbito covid Enfªs Irma Santos e Ludmila



Aniversariantes do  mês

Devido ao momento excepcional que vivemos,

infelizmente não pudemos fazer nossa tradicional

comemoração aos aniversariantes do mês. Mas

aproveitamos este espaço para desejar a todos muitas

felicidades e bênçãos, com o desejo de que tudo passe

logo e possamos comemorar juntos novamente.

O Psicólogo Organizacional, Denilson Vardiero,

entregou um cartão para os aniversariantes do mês.
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Datas comemorativas

22/02 – Dia do Auxiliar de 

Serviços Gerais.

Alguns dados estatísticos

FEVEREIRO

Atendimentos Externos – 5.183
Internações– 921
Sessões de Hemodiálise – 1.856
Total de parto – 79
Atendimento externo COVID – 320
Arrecadações do Telemarketing – R$ 12.454,00
Quantidade de refeições servidas – 47.706
Kg de roupa lavada – 35.181
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Funcionários promovidos

Sabrina Oliveira Martins

de técnico de enfermagem para enfermeiro

Daeizia Duarte Jacinto

de escriturário de auditoria para secretária geral

Rhuan Muniz De Souza

de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem

Matheus Valério Lima Pereira

de porteiro para recepcionista

Jefferson Jose Pires Da Silva

de auxiliar de farmácia para auxiliar de faturamento

Debora Dos Santos Baptista Silva

de escriturário de enfermagem para enfermeiro

Brenda Moreira Da Silva

de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem

Iago Cruz Da Silva E Silva

de escriturário de enfermagem para enfermeiro

Lavínia Pereira Miranda

de escriturário de enfermagem para técnico de enfermagem




