
Acontecimentos

NOS AJUDE A SALVAR VIDAS! SEJA UM DOADOR

No dia 4 de janeiro divulgamos em nosso instagram, as orientações para população se

cadastrar como doador para ajudar o hospital a salvar vidas.

DÉBITO EM CONTA DA ENERGISA : O débito automático é uma parceria realizada com a

Companhia de Energia Elétrica Energisa. É uma maneira fácil, simples e segura de ser um

doador do Hospital São Paulo. Basta apenas o doador assinar uma autorização preenchida

com alguns dados simples e de fácil localização na conta da energia. Essa doação vem

descrita na conta de luz, onde o doador pode identificar com clareza o destino e o valor da

doação.

CARTÃO DE CRÉDITO: Nosso atendente recolhe as informações do seu cartão e você

combina o valor a ser doado.

MENSAGEIRO: Nossos mensageiros vão até você e recolhe a doação.

Todos eles são devidamente uniformizados e se dentificam. O seu recibo possui a

identificação do

hospital e as informações da sua doação. Colabore você também, seja um doador!

Ligue agora mesmo para 3696-4700 HOSPITAL SÃO PAULO
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COMUNICADO IMPORTANTE A TODA POPULAÇÃO

No dia 6 de janeiro, o HSP trouxe ao conhecimento da população de Muriaé e região,
informações importantes quanto aos atendimentos prestados na Unidade de
Urgência e Emergência da instituição (Pronto Socorro), com o intuito de deixar claro à
população o comprometimento da instituição. Durante exaustivos debates públicos
acerca da manutenção de verbas por parte do Município ao Hospital, ficou evidente
que os recursos hoje recebidos dos poderes municipal, estadual e federal são
insuficientes para cobrir todas as despesas proporcionalmente realizadas para
atendimento aos pacientes que utilizam o Sistema Único de Saúde na Urgência e
Emergência. Portanto, nos causa total estranheza que parte dos vereadores de Muriaé
cogite a possibilidade de corte de qualquer repasse de valores municipais, mesmo
porque os valores já se demonstram insuficientes como já informado anteriormente.
Hoje, o Hospital realiza aproximadamente 3 mil consultas por mês na urgência e
emergência e destas, mais de 85% são destinadas aos usuários do Sistema Único de
Saúde. Em contrapartida, os recursos públicos representam menos de 50% do custeio
total do Pronto Socorro do HSP, ou seja, o recurso recebido é totalmente insuficiente
para bancar toda a estrutura colocada à disposição da população que busca o
atendimento pelo SUS. Rebatemos firmemente qualquer alegação quanto à suposta
falta de profissionais que realizam atendimentos no Pronto Socorro, sejam eles usuários
do SUS ou aqueles que possuem planos de saúde, sendo certo que o hospital mantém
plantões de médicos clínicos, cirurgiões e pediatras, além de enfermeiros e técnicos de
enfermagem que atuam incessantemente no atendimento aos pacientes que procuram
esta entidade. Esclarecemos que o Hospital São Paulo nunca deixou de atender quem
quer que procure o seu Pronto Socorro, tratando todos os pacientes com respeito,
qualidade e de forma humanizada, sempre com o intuito de proporcionar o melhor
para a saúde da população. Nós da equipe do Hospital São Paulo, continuaremos
lutando por melhorias, as quais somente serão possíveis com a parceria com os entes
públicos. Por isso, pedimos o apoio de todos para que nenhuma verba seja subtraída,
uma vez que a saúde de todos poderá ser colocada em risco.
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Divulgado via Instagram no dia 14 de janeiro as orientações válidas no hospital como

medidas de segurança para usuários e funcionários. Fiquem atentos às Orientações Gerais

do Hospital, elaboradas pela Comissão de Infecção Hospitalar/Comitê Interno de

enfrentamento ao COVID-19, em conformidade com a NOTA TÉCNICA

GVIMS/GGTES/ANVISA N° 07/2020 ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES POR SARS-COV-2 (COVID-19) DENTRO DOS

SERVIÇOS DE SAÚDE - 23/07/2021, com o objetivo de manter as barreiras ativas de

prevenção na disseminação do SARS-CoV-2, variantes e demais vírus respiratórios

circulantes, otimizando a triagem de todos os acompanhantes/visitantes com

apresentação do cartão de vacina para COVID-19. Caso não tenha sido vacinado, o

visitante deverá apresentar teste de COVID-19 (Swab rápido) com resultado negativo

realizado em, no máximo, 72 horas (3 dias). Mantendo a obrigatoriedade do uso de

máscaras, higiene das mãos e etiquetas respiratórias, no ambiente hospitalar. Cuide de

você, cuide do próximo!

ORIENTAÇÕES GERAIS
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Você sabia que o Ambulatório de Especialidades do hospital possui a especialidade de

Otorrinolaringologista? O Otorrinolaringologista é o médico-especialista que se dedica ao

diagnóstico e tratamento médico e cirúrgico das doenças do ouvido, das fossas nasais/seios

perinasais, da faringe e laringe, da cirurgia da cabeça e pescoço (incluindo doenças

oncológicas), bem como dos distúrbios do equilíbrio e da voz. Tratando-se de uma

especialidade vasta, o Otorrinolaringologista assiste todas as faixas etárias, bem como um

leque extenso de patologias. Os profissionais do nosso Centro de Especialidades estão prontos

para lhe atender. Agende sua consulta particular, Irmão Amigo ou convênio na nossa Central

de Agendamento (32) 3729-3701 ou (32) 3729-3703.

No dia 2 de janeiro foi divlulgado uma vaga de emprego para Terapeuta Ocupacional, onde os 

currículos deveriam ser enviados pelo site www.hsp.org.br até o dia 31/01/2022 (segunda).

AGENDE SUA CONSULTA

VAGA DE EMPREGO
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http://www.hsp.org.br/


TREINAMENTO “PROTOCOLO DE PRESCRIÇÃO, DISPENSAÇÃO 
E ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS”

A Casa de Caridade de Muriaé- Hospital São Paulo, realizou no dia 28 de janeiro 2022, o

Treinamento "Protocolo de Prescrição, Dispensação e Administração Segura de

Medicamentos", que aborda a Meta três de segurança do paciente. Promovido pela Gestão de

Riscos, pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e pelos enfermeiros da hemodiálise, o

treinamento foi direcionado a profissionais de Enfermagem da unidade, com o funcionamento

de dois turnos. Realizamos de forma participativa, onde trabalhamos conjuntamente para levar

aos funcionários da equipe assistencial conhecimentos e práticas que devem ser desenvolvidos

para o uso seguro de medicamentos, promovendo assim uma terapia medicamentosa eficaz e

sem riscos", explica Ana Karolina, coordenadora da gestão de risco. Conforme relata

enfermeira Sheila Pedrosa, do setor de hemodiálise: “o treinamento participativo é um método

de educação adulta, em que os participantes trocam experiências para um objetivo de

desenvolvimento comum". "A instituição busca conhecer e aperfeiçoar continuamente as metas

de segurança ao paciente, isso é fundamental para garantir que o serviço de saúde seja

prestado da melhor forma possível para nossos pacientes", finaliza a técnica de enfermagem

Andréa Aparecida Dias Faria participante do treinamento.
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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 – 3 

Feedbacks realizados – 3

NEP
Treinamentos realizados

Gestão por Competência

1. Evolução (importância do Registro correto) Enfª Ana Carolina/ Tec. Francislene

2. Glicemia capilar Enfª Ana Carolina/ Tec. Márcia

3. A importância das anotações de enfermagem em prontuários Enfª Gabriela Couto

4. A técnica correta de passagem de sonda pela enfermagem Enfª Ana Carolina/Tec. Maria Ferreira

5. Acolhimento ao paciente cardiológico na UCO/ Cuidados primordiais Enfª Fabiane Oliveira

6. Administração de medicamentos e guia para devolução Enfª Carla Jacinto

7. Aferição de pressão arterial de recém-nascido e paciente pediátrico Enfª Ana Carolina/Tec. Rejane

8. Aferição de pressão arterial e referências / rasuras em registros de prontuário Enfº João Paulo / Tec. Gisely Camargo

9. Aferição de pressão arterial em recém-nascidos e pacientes pediátricos Enfª Edmara / Téc. Sabrina Gomes

10. Aferição e registro de temperatura da geladeira do ambiente Farmacêutica Ana Luiza Baesso

11. Aferição, referência e valores de sinais vitais Enfº João Paulo / Tec. Cristiana M.

12. Anotações em balanço hídrico e checagem de enfermagem Enfº João Paulo / Tec. Ana Lucia

13. Balanço hídrico e importância do preenchimento correto Enfª Ana Carolina/ Tec. Francislene

14. Balanço hídrico na UTI NEO/PED Enfª Edmara / Téc. Eliege Oliveira

15. Banho de leito Enfª Kamilla Narde

16. Cuidados de enfermagem com acesso venoso periférico Enfª Monalysa Azevedo

17. Cuidados de enfermagem com acesso venoso periférico Enfª Gabriela Couto

18. Cuidados de enfermagem com acesso venoso periférico Enfª Mariana Trambaioli

19. Diabetes gestacional, controle glicêmico Cecília Nogueira

20. Evolução correta do paciente na UTI NEO/PED Enfª Edmara / Téc. Pâmela Freitas

21. Glicemia Capilar (a importância do registro e identificação dos valores) Enfª Edmara / Téc. Vanessa Batos

22. Identificação de lesões e indicações de coberturas Enfª Renata Calheiros

23. Importância da administração de medicação de horário Enfª Monalysa Azevedo
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26. Infiltração e extravasamento de acesso venoso e cuidados relacionados a flebite Enfª Mariana Trambaioli

27. Prevenção de flebite em acesso venoso periférico Enfª Gabriela Couto

28. Processos de Trabalho e Trabalho em Equipe Enfª Maria Cândida (NEP)

29. Profilaxia de úlcera de córnea Enfª Kamilla Narde

30. Protocolo de insulina Enfª Carla Jacinto

31. Realização de glicemia capilar e passagem de SOG Enfº João Paulo / Tec. Roselaine

32. Reciclagem dos 09 certos da administração de medicamentos Enfª Ana Karolina Elis

33. Relacionamento Interpessoal (comunicação/qualidade no atendimento) Psicóloga Seliane Ventura (NEP)

34. Treinamento Admissional Resp. Psi Denilson Vardiero

35. Treinamento do POP - UTI 11 Enfº Juliano Ribeiro

36. Urgência e emergência na maternidade e puerpério/UAM Enfª Nathalia Freitag

24. Importância da administração de medicação de horário Enfª Gabriela Couto

25. Importância da passagem de sonda orogástrica Enfª Edmara / Téc. Fernanda Kelly
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Comparativo de Custos
Comparativo de gastos entre os meses de Janeiro de 

2022 x Janeiro de 2021

Descrição
Mês/Ano

Janeiro/22 Janeiro/21

Material Hospitalar R$     252.072,20 R$  568.440,60 

Medicamento R$  1.011.718,64 R$  788.047,87 

Material de Escritório R$       23.532,05 R$    20.745,64 

Energia R$       92.135,51 R$    93.363,09 

Agua R$       33.597,77 R$    46.493,61 

Esterilização externa R$       18.813,73 R$         813,64 

Nutrição Enteral R$         8.236,56 R$    10.987,48 

Material de Laboratório R$       37.126,65 R$    43.059,83 

White Martins R$       72.295,23 R$    82.715,74 



Bruno da Cruz Silva

de escriturário administrativo para coordenador de recepção

Vânia Mara Batista da Silva

de faxineira para técnico de enfermagem

Débora dos Santos Baptista Silva

de técnico de enfermagem para escriturária de enfermagem

Funcionários promovidos

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.

Datas comemorativas

06/01 – Dia do mensageiro 

20/01 – Dia do Farmacêutico

27/01 – Dia do Lavador/Passador de Roupa
.

Alguns dados estatísticos

JANEIRO

Atendimentos Externos – 7.153
Internações– 1.036
Sessões de Hemodiálise - 1.688
Total de parto - 75
Atendimento externo COVID – 1.059
Arrecadações do Telemarketing - R$ 11.769,00
Quantidade de refeições servidas – 55.113 und

.
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