
Acontecimentos

A saúde mental dos nossos colaboradores também é nossa prioridade. Por isso foi realizado,

no 4º andar, pela coordenação de enfermagem, SESMT e CIPA um evento para mostrar que

“quem cuida também precisa de cuidado”, onde colaboradores foram lembrados que são

importantes para nós e através de dinâmica em grupo puderam lembrar as qualidades um

dos outros. Obrigada a todos que se dispõe a essa missão de cuidar a cada dia.

Ampliação do Setor de Hemodiálise da Casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo

teve comemoração pelos funcionários e pacientes nos dias 14 e 15/12.

Tivemos a presença do nosso amigo Varrido que já beneficiou o setor com várias doações

através do Projeto Social Fusquinha Solidário.

No mesmo dia foi realizado o sorteio da rifa de um micro-ondas, no qual o número

sorteado foi 632.

Agradecemos aos pacientes por confiar nos serviços prestados e aos funcionários por

fazerem parte desta equipe com profissionalismo, dedicação e humanização.

Agradecemos também as doações recebidas dos pacientes, funcionários, comunidade,

Projeto Fusquinha Solidário, Padaria Delícia do Pão, Supermercado Lourenço, Padaria Pão

Chic, Horti Barra, Arlindo, Supermercado Levate, colaboradores da Lojas Americanas, ex

vereador Vandinho, Supermercado Pioneiro, Karlo’s Informática, Padaria Imperial e

Hospital São Paulo.

Só temos a agradecer e agradecer a Deus.



O Hospital São Paulo ficou entre os 5 melhores trabalhos desenvolvidos na área de Custos

promovido pela FEDERASSANTAS (Federação dos Hospitais Filantrópicos) através do

Projeto PROAGS (Programa de Atualização para Gestores de Saúde).

O Projeto em 2021 foi voltado para a área de custos e tiveram como facilitadores os

consultores Luís Santin e Adevilson Martins, ambos da Gesti Soluções. Contou com a

participação de 52 Hospitais das 7 Regionais do Estado de Minas Gerais. Os Hospitais

participantes tiveram a oportunidade de apresentar um Case da sua Instituição.

O setor de Custos esta sob coordenação de Laís Cavalher.



No dia 20 de dezembro aconteceu a manifestação na porta do Hospital São Paulo para protesto contra o
não repasse do recurso de aproximadamente R$300 mil destinados à Unidade de Urgência e Emergência.
Os manifestantes, muitos deles funcionários, se vestiram de preto como forma de protesto. Alguns
vereadores também estiveram presentes no ato.
Durante a manifestação, o provedor do Hospital São Paulo, Dr. Edivar Pereira falou sobre a importância
das portas da instituição estarem sempre abertas para atender a população mais carente.
A administradora, Rita Pereira, voltou a afirmar que todas as contas do município foram prestadas à
Prefeitura e pediu uma audiência pública na Câmara Municipal para esclarecer toda a parte financeira que
envolve o hospital.
Pacientes e ex-pacientes da instituição também deram depoimentos. Em seguida, o Secretário de Governo
da Prefeitura de Muriaé, Paulo Sérgio Amaral fez o uso da palavra. Segundo ele, o que está em jogo é a
saúde da população. “Não se trata de uma manifestação contra ninguém. É uma manifestação a favor do
hospital São Paulo, uma instituição centenária do município que atende diversos municípios ao entorno
de Muriaé. O Hospital São Paulo necessita dos recursos para o bom funcionamento dos trabalhos”,
afirmou o secretário.
Quem também manifestou publicamente foi o coordenador da UPA, Dr. César Ladeira que enfatizou sobre
a importância da parceria do HSP com a UPA.
O deputado estadual, Wilson Batista (PSD) também manifestou sua posição favorável a volta do repasse e
destacou a qualidade dos serviços prestados à instituição.



E teve Natal no Hospital São Paulo.
As crianças da pediatria receberam a visita do Papai Noel e comemoraram junto com familiares e 
funcionários.
Desejamos a todos um Natal de paz, harmonia e de muita saúde a todos!



Gestão por Competência

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 – 45
Feedbacks realizados – 19

Doações

Gostaríamos de agradecer à Drogaria Indiana Centro que, representada pelo
gerente Leonardo, realizou a doação de diversos objetos de uso pessoal, que serão
destinados aos pacientes SUS. Muito obrigado!



NEP
Treinamentos realizados
1. Treinamento Admissional - Resp. Psi Denilson Vardiero
2. Higiene oral para prevenção PAVM - Enfª Carla Cosme/Dr. Antônio
3. Higiene oral para prevenção PAVM - Enfº Juliano/Dr. Antônio
4. Higiene oral para prevenção PAVM - Enfª Talita/Dr. Antônio
5. Higiene oral para prevenção PAVM - Enfª Juliana/Dr. Antônio
6. Importância da Nutrição para paciente e cuidados de enfermagem - Nutri Dalila
Peçanha
7. Preenchimento de formulário Higienização das mãos - Enfª Olívia Tureta
8. Posicionamento do paciente no leito - Fisio Lyara Toledo
9. POP Balanço Hídrico - Enf Carla Cosme
10. Mudança do sistema de distribuição, tratamento e qualidade da água da
Hemodiálise - Bióloga Carolina Castro

Comparativo de Custos



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. 

Funcionários promovidos

Marcos Paulo Souza Silva

de auxiliar de farmácia para auxiliar de faturamento

Flávio Barbosa

de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem

Datas comemorativas

01/12 - Dia Mundial de Luta Contra a Aids
09/12 – Dia do Fonoaudiólogo 

Alguns dados estatísticos

DEZEMBRO
Atendimentos Externos – 6.781
Internações - 1.142
Sessões de Hemodiálise - 1.632
Total de parto - 97
Atendimento externo COVID - 324
Internações COVID - 9
Arrecadações do Telemarketing - R$ 12.850,00
Quantidade de refeições servidas – 55.985 und




