


A trajetória de crescimento da Casa de
Caridade Muriaé Hospital São Paulo confirma
sua preocupação constante com a qualidade.
Preparado para oferecer aos pacientes uma
assistência multiprofissional e de qualidade, o
Hospital, fundado em 29 de maio de 1927 por
Izalino Romualdo da Silva, completou 92 anos
de atuação em 2019. Hoje são 136 médicos
credenciados em seu corpo clínico e um quadro
funcional de 783 colaboradores. Combinando
ao longo de sua trajetória a tradição, a
inovação e o compromisso com a sociedade, o
Hospital é reconhecido pelo Ministério da
Saúde como utilidade pública federal, estadual
e municipal.



O Hospital São Paulo está preparado para oferecer uma
assistência integral e de qualidade. Sua infraestrutura
engloba dois edifícios, funcionais e interligados que
totalizam 89.073m² de área construída e 17.113m² de
área verde nativa.

Hospital São Paulo em números
Área total do terreno: 89.073m² 
Área construída: 17.113m²
Área ocupada do terreno: 18.980m² 
Área verde nativa: 62.194m² 
Área livre do terreno: 7.899m² 
Número de colaboradores: 783
Número de médicos credenciados: 136
Total de leitos: 234
Leitos para internação: 211
Leitos de Unidade de Tratamento 
Intensivo: 27
Salas no Centro Cirúrgico: 7

Casa de Caridade Muriaé
Hospital São Paulo
Rua Coronel Izalino, 187
Bairro Centro
Minas Gerais – MG
CEP: 36880 – 103



A Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo presta
todos os seus serviços de assistência focados na qualidade
destes e na segurança de nossos pacientes, bem como se
utiliza de uma medicina baseada em evidência e
humanização do atendimento. É certo, ainda, que buscamos
sempre o aprimoramento de protocolos e respostas, através
de inovações tecnológicas, que garantam os melhores
resultados na solução dos problemas de saúde.
De modo a demonstrar nossa precisão para tratar e vocação
para cuidar, bem como visando manter seu compromisso
com a qualidade de seus relacionamentos e práticas médico-
assistenciais, o Hospital São Paulo divulga seu Relatório
Anual onde consta sua principais realizações no ano de 2019.
O documento está estruturado de modo a retratar uma
síntese dos avanços conquistados e dos desafios a serem
vencidos.
No Relatório, também são apresentados, ainda, os principais
dados econômico-financeiros, um resumo dos investimentos
e as ações voltadas aos pacientes, aos colaboradores e ao
corpo clínico durante o ano que se passou
Para mais informações sobre a Instituição acesse
www.hsp.org.br.
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A Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo
comemorou no ano de 2018, 91 anos de existência.
Ao longo destes anos o Hospital vem contribuindo de
forma bastante ética e profissional o objetivo de cumprir
a missão de promover uma assistência hospitalar
humanizada com segurança e qualidade.
A nossa missão principal, antes de resolver os assuntos da
instituição, é melhorar as lideranças, com o intuito de
estabelecer uma ação adequada para enfrentar e vencer
os obstáculos.
Diante disso, essa missão tornou-se muito importante
para buscar o crescimento de forma sustentável visando
manter o capital humano.
O comprometimento dos funcionários, enfermeiros,
corpo clínico, parceiros e voluntários da instituição foram
fundamentais para o sucesso do nosso trabalho.
O Hospital foi criado por idealizadores para atender,
principalmente, os carentes e necessitados.

Com o nosso agradecimento.

Messias Soares Vardiero



Certificada como Entidade de Fins Filantrópicos
(Processo nº 31.251/39 em 25 de janeiro de 1940);
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
(Processo nº 031.251/39 , em 13 de setembro de 1973);
 Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de
Muriaé;
Utilidade Pública Federal (Decreto nº 88.488, em 07 de
Julho de 1983);
Utilidade Pública Estadual (Decreto nº 7.171, em 10 de
Dezembro de 1977);
Utilidade Pública Municipal (Lei Municipal nº614, em
13 de dezembro de 1974);
Filiada à Federação das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos do Estado de Minas Gerais
(FEDERASSANTAS);
Membro do Conselho Municipal de Saúde de Muriaé
(CMS) - (Gestão 2017- 2019).


















