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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 93 anos
de atuação em 2020. Hoje são 152 médicos
credenciados em seu corpo clínico e um quadro
funcional de 851 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.

História



Sede
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: 851
Número de médicos credenciados: 152
Total de leitos: 240
Leitos SUS: 153
Leitos de UTI Adulto: 29
Leitos de UTI Pediátrico: 04
Leitos de UTI Neonatal: 06
Leitos de UTI Covid: 12

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



Apresentação
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 2020.
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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Mensagem do Provedor
A Casa Caridade de Muriaé - Hospital São Paulo comemora, em maio de 2021,
94 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 e desde março de 2020
fomos a primeira instituição em Muriaé e região à estabelecer um atendimento
diferenciado no combate à pandemia covid-19, através criação fluxos de
pacientes, UTI com 18 leitos e enfermaria com 22 leitos.
A nossa missão principal, antes de resolver os assuntos da instituição, é
melhorar as lideranças, capacitando seus profissionais nos projetos, MBA de
gestão hospitalar, elaboração e aplicações de protocolos médicos, com intuito
de estabelecer uma ação adequada para enfrentar e vencer obstáculos.
O comprometimento dos funcionários, enfermeiros, corpo clínico, parceiros e
voluntários da instituição foram fundamentais para o sucesso do nosso
trabalho.
A nossa Instituição continua no propósito de manter um crescimento
sustentável, acompanhando a modernidade tecnológica, preservando e
valorizando seu capital humano.
Primeiro provedor médico do Hospital São Paulo, sinto-me muito honrado,
ciente de uma grande responsabilidade, desafio de prover os recursos
necessários para manter crescimento e modernidade da instituição sem afastar
dos ideais dos seus fundadores, de atender à todos sem distinção,
principalmente os mais carentes e necessitados.
Um agradecimento especial à todos que continuam empenhados no
atendimentos aos pacientes com covid-19.

Uma grande esperança para vacinar toda população para controlar a pandemia.

Dr. Edivar Pereira de Almeida



Registros, Certificados
e Filiações do HSP
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).
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Chegada dos novos internos do UNIFAMINAS
Recebemos, no dia 15 de janeiro, os alunos de medicina do 
UNIFAMINAS para darmos início a mais uma turma de 
internato no Hospital São Paulo.
Eles foram recepcionados pelos médicos Dr. Carlos Wilson 
Dala Paula, Dr. João Paulo (representando o Dr. Ciro 
Lemos), Dra. Fernanda Magalhães, o diretor técnico, Dr. 
Gustavo de Oliveira e o diretor clínico, Dr. Pedro Rabelo, 
pela diretora administrativa Rita Pereira, pelas enfermeiras 
do SCIH Irma Barbosa e Ana Karolina Ellis, pela enfermeira 
do trabalho do SESMT Cristiane Mattos, pela gerente da 
qualidade Margareth Freitas, pela secretária academia Ana 
Luiza de Paula, pela coordenadora de estágio do 
UNIFAMINAS Denise Soares e pela diretora dos institutos 
do UNIFAMINAS Roberta Gouvêa, que passaram 
importantes orientações.

Captação de órgão no
Hospital São Paulo

Dia 30 de janeiro, foi realizada a primeira captação de coração do 
Hospital São Paulo para doação. O procedimento, que também 
contou com a captação de outros órgãos como rins, pâncreas e 

fígado, teve o auxílio do Hospital Felício Rocho e do MG 
Transplantes, que vieram de Belo Horizonte para auxiliar na 
retirada dos órgãos e encaminhamento dos mesmos para a 

instituição que irá realizar o transplante.

Carnaval da Pediatria
No dia 3 de março aconteceu o carnaval da pediatria!
Com direito a muito confete e serpentina, as crianças 
brincaram e curtiram muito a festinha!



Formatura dos residentes
No dia 28 de fevereiro, o Hospital São Paulo reuniu sua equipe para fazer a entrega dos Certificados à Segunda Turma de 
Médicos, que concluíram seu período de Residência na Instituição.
O evento teve início com a Santa Missa, celebrada pelo Padre Geraldo (Capelão da Capelania Hospitalar), que em seu sermão 
falou da importância do cuidado com o corpo, mente e espírito. Parabenizou aos residentes que naquela data recebiam o 
certificado e desejou a eles muita luz em sua caminhada e que tenham muita dedicação no cuidar do próximo.
Em seguida, foi realizada a entrega dos certificados. Dr. Pedro Rabelo (Diretor Clínico) e Dr. Raphael Barreto (Vice Diretor 
Clínico) parabenizaram aos formandos e falaram da importância do programa de Residência Médica para o Hospital São Paulo e 
para a comunidade. Trata-se de uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de 
especialização. Os pós-graduandos realizam atividades profissionais orientados por médicos especialistas. Este programa é 
determinado pela Comissão Nacional de Residência Médica, formada com a participação dos órgãos do governo, entidades 
médicas e representação dos residentes. O programa de Residência Médica traz o academicismo para dentro do hospital, 
ampliando o debate técnico e a forma de agir de todos. 
Para fazer a entrega dos certificados aos residentes da Pediatria Dra. Thaize Werneck Miranda e Dr. Carlos Alberto Menezes 
Fontes Cal, foi convidada a Preceptora Dra. Margareth Sigilião, que enfatizou a alegria em poder compartilhar deste momento, 
e lembrou que a Dra. Fernanda Bastos é a “grande” mentora deste projeto que, como Coordenadora da COREME, está sempre 
envolvida em todos os assuntos pertinentes ao programa, porém não pode estar presente devido a problemas pessoais. Outra 
fala importante da Dra. Margareth foi à necessidade de continuar a formação, diante dos novos desafios da medicina. Convidou 
também para fazer parte deste momento as residentes do serviço, Dra. Jessica Campos de Souza, Dra. Leticia Pereira Alves e 
Dra. Samia Vilas Boas Saigg.
Dr. Ciro Lemos de Pádua, Supervisor do Programa em Clínica Médica, na entrega dos certificados a Dra. Gisele Euzébio de Faria
e Dr. Daniel Pacheco Soares, falou da emoção deste momento e de poder compartilhar com eles desta conquista, convidando 
os médicos preceptores, Dr. Edivar Pereira e Dr. Evaldo Hubner a participarem. 
Dr. Renato Del Penho Pereira, Supervisor do Programa em Cirurgia, agradeceu a todos pela alegria de poder participar de mais 
esta etapa de melhorias do Hospital São Paulo e convidou os residentes de Cirurgia Dra. Jane Sanglard de Oliveira e Dr. Ivan 
Morgan da Costa Júnior para receberem das mãos da Melina Veiga de Paula (Coordenadora de Enfermagem do Centro 
Cirúrgico) e Umbelina (Técnica de Enfermagem do Centro Cirúrgico) os certificados de Especialistas em Cirurgia Geral. Disse que 
foi uma honra poder acompanhá-los neste período e desejou uma caminhada de sucessos a eles.
Dr. Pedro Rabelo, representando o Dr. Hênnio Alves, Supervisor do Programa em Ortopedia e Traumatologia, que também não 
pode estar presente, foi convidado para fazer a entrega dos certificados aos residentes Dr. José Cosmo Frazão Ferraz Júnior e
Dr. Diego Navarro Ribeiro Pompei. Dr. Pedro Rabelo aproveitou a oportunidade para convidar os demais residentes do serviço 
de Ortopedia e Traumatologia Dr. João Romário Gomes da Silva e Dr. Thiago Jardim do Nascimento e falou sobre a importância 
dos mesmos no atendimento à população, contribuindo com qualidade técnica e humanismo no atendimento à população. 
Convidou a Técnica de Enfermagem Umbelina para entregar ao Dr. José Cosmo o certificado de conclusão e o Dr. Raphael 
Barreto para entregar o certificado ao Dr. Diego Pompei.
Para finalizar a palavra foi passada a Sra. Rita de Cássia Pereira de Castro (Diretora de Administração Hospitalar), que falou 
emocionada sobre a importância deste momento para o Hospital São Paulo “saber que a Instituição pode ofertar evolução ao 
aprendizado de cada um é muito gratificante”.
A administradora Sra. Rita passou a palavra ao Dr. Edivar Pereira de Almeida (Vice Provedor), representando o Sr. Messias 
Soares Vardiero (Provedor) que também não pode estar presente. Dr. Edivar Pereira agradeceu a todos por este período de 
aprendizado para ambos. Desejou aos novos especialistas felicidades e que sempre norteiem suas ações em cima da ética e do 
humanismo.
Enfim, o Hospital São Paulo com 92 anos não envelhece, cresce e aperfeiçoa suas atividades assistenciais. Evolui sempre com 
foco em sua missão que é promover assistência hospitalar humanizada com segurança e qualidade.
Foi servido um café da manhã para os residentes e convidados na área da Capela do Hospital, confraternização para um 
momento de muita alegria e emoção.



Posse do novo provedor do HSP
O médico cardiologista Dr. Edivar Pereira de Almeida é o novo provedor do Hospital São Paulo. A posse aconteceu na noite 
do dia 19 de março, em restrita assembleia nas dependências do HSP. O momento é histórico para a instituição, já que Dr. 
Edivar de Almeida é o primeiro médico a assumir a provedoria do hospital. Ele faz parte da diretoria do HSP desde 2002, 
ocupando diversos cargos inclusive o de vice-provedor. Aconteceu uma eleição, mas com chapa única. “É sempre bom 
quando é assim, porque une mais ainda o nosso grupo. Sinal de que estão nos apoiando. É um cargo que exige muita 
responsabilidade e depois de tanto tempo no grupo senti a responsabilidade de contribuir um pouco mais e trazer mais 
pautas dos médicos para as reuniões, alinhavando essa relação entre corpo clínico e direção e juntos trabalhar para 
resolver as questões propostas. Ter um corpo clínico alinhando com a diretoria é muito importante para a instituição 
crescer”, explica Edivar.
“Nosso projeto é uma continuidade do trabalho que estávamos realizando ao lado do Sr. Messias Vardiero, ele que foi 
provedor dessa casa durante muitos anos. Nosso hospital já tem vários projetos e obras em andamento, como ampliação 
do CTI, centro cirúrgico e hemodiálise, por exemplo, e também a aquisição de equipamentos. E no futuro pretendemos 
fazer uma obra no local onde hoje é o Grêmio Recreativo do HSP, transferindo os ambulatórios para lá e fazer um 
estacionamento melhor, permitindo que o daqui de baixo seja utilizado por quem realmente necessite de proximidade 
com o hospital, pacientes e pessoas em tratamento.” 
O Sr. Messias Soares Vardiero ocupou o cargo por muitos anos e agora fica na vice-provedoria, ele fez um balanço positivo 
do tempo que esteve a frente do hospital. “Foram 15 anos, período longo e desgastante, mas onde eu consegui cumprir 
com as minhas obrigações da melhor maneira possível. Raramente passo um dia sem vir ao Hospital São Paulo e 
continuarei por aqui. Estou presente também em todos os eventos. O Dr. Edivar é o primeiro médico a assumir a 
provedoria, mas tenho certeza que ele fará um trabalho excelente, é uma pessoa em quem eu deposito total confiança e 
sei que dará continuidade a todo trabalho feito até aqui. Espero que todos contribuam para o crescimento dessa 
Instituição.”

Treinamento de protocolos
No dia 11 de março, aconteceu no Auditório do Hospital 

São Paulo, um treinamento direcionado para Médicos, 
Enfermeiros, Fisioterapeutas, Nutricionistas, 

Fonoaudiólogos, Psicólogos e Farmacêuticos da instituição.
Os temas abordados foram: "Protocolo de Sedação Fora do 

Ambiente do Centro Cirúrgico", ministrado pelo diretor 
clínico, Dr. Pedro Rabelo e "Protocolo de Manejo 

Coronavírus", ministrado pelo infectologista, Dr.Daniel Licy.



Treinamento de protocolos
No dia 11 de março, aconteceu no Auditório do Hospital 
São Paulo, um treinamento direcionado para Médicos, 
Enfermeiros, Fisioterapeutas, Nutricionistas, 
Fonoaudiólogos, Psicólogos e Farmacêuticos da instituição.
Os temas abordados foram: "Protocolo de Sedação Fora do 
Ambiente do Centro Cirúrgico", ministrado pelo diretor 
clínico, Dr. Pedro Rabelo e "Protocolo de Manejo 
Coronavírus", ministrado pelo infectologista, Dr.Daniel Licy.

Mensagens de carinho
No dia 10 de abril, Hoje nosso Hospital acordou cheio de 

amor! O grupo Missão com Atitude, durante esta 
madrugada homenagearam os profissionais de saúde do 

Hospital São Paulo, espalhando mensagens de carinho para 
todos. 

Obrigado ao grupo Missão com Atitude e a toda população 
de Muriaé!



Ação entre amigos da Páscoa
Recebemos da empresa Cacau Show Muriaé um ovo da 
páscoa de 7 kg para podermos arrecadar fundos para o 
Hospital São Paulo. Com a ajuda de todos os funcionários 
da Instituição e população de Muriaé e região, 
conseguimos arrecadar R$10.442,00 reais.
Realizamos o sorteio ao vivo nas nossas redes sociais, com 
a presença do provedor Dr. Edivar Pereira, da Diretora 
Administrativa Rita Pereira e dos representantes da Cacau 
Show. A vencedora, foi a sortuda Geovana Agostini.

Nova rotina para entrada na 
Hemodiálise

Começou o funcionamento da rotina diária com os 
pacientes e funcionários dos setores da Hemodiálise e das 

UTIs.
É realizada uma triagem com todos que precisam entrar 

nos setores quanto aos possível sinais e sintomas para 
COVID-19 e verificada a temperatura com o termômetro 
de infra vermelho para maior segurança dos pacientes e 

funcionários.



Aniversário do HSP
Em 2020 as comemorações do aniversário do Hospital São 
Paulo foram diferentes. No dia 28 de maio, o Pastor Josiel
Ribeiro, da 11ª IEQ - São Francisco, realizou um culto na 
porta do Hospital. No dia 29, o Padre Geraldo, realizou 
uma missa na capela do Hospital, para os funcionários.
Nesses tempos de pandemia, não poderíamos deixar de 
agradecer a Deus, por toda força e esperança que nos dá 
para vencermos este momento difícil, e pelos nossos 
profissionais que estão trabalhando todos os dias na linha 
de frente dessa batalha.

Ensaio de gestante
“Ser mãe é algo divino sem explicação, é um sentimento muito lindo que nos invade sem limites, um sentimento eterno 

que nos faz virar uma protetora incondicional. É você amar alguém intensamente, mesmo sem ter visto o rostinho ou ter 
tocado nesse serzinho que você carrega em seu ventre e que ainda não lhe foi apresentado, mas que você já tem grande 

amor por ele.”
Graças a esse amor nossa querida paciente Débora suportou 45 longos dias em total repouso a fim de resguardar a 

vidinha de sua bebê Esther Vitória. Débora possuía placenta prévia e uma condição pouco comum chamada de acretismo
placentário, o repouso era necessário devido a um descolamento dessa placenta, já tão complicada, a fim de evitar 

sangramentos e manter a vida de ambas a salvo. Foi a nossa paciente mais comportada, resguardando seu repouso à 
risca. Diante de tamanho comprometimento a equipe da maternidade se comoveu e foi em busca de tentar proporcionar 

à mesma um ensaio fotográfico da gestação, o que era seu sonho e devido às condições poderia ser a única oportunidade. 
A paciente foi toda produzida pela equipe da maternidade e contamos com a parceria da REVELE FOTOS para a realização 

desse sonho, seguindo todas as recomendações de distanciamento e uso de máscaras conforme preconizado pelo 
ministério da saúde . 

A bebê Esther Vitória nasceu no dia 7 de maio ao fim de 34 semanas de gestação, pesando 1,9 kg e tanto a bebê como a 
mamãe Débora se recuperaram muito bem.

Isso nos mostra que mesmo em épocas tão difíceis de pandemia é possível prestar um cuidado humanizado com 
solidariedade e amor ao próximo.



Alta de paciente COVID
A costureira muriaeense, Sônia, moradora do bairro São 
Pedro, teve uma tarde de muita emoção neste domingo. A 
alta do Hospital São Paulo, onde ficou internada 24 dias, 
sendo 16 deles entubada, para tratamento do coronavírus. 
Ela saiu curada após os dias críticos de luta.
O site Silvan Alves acompanhou a saída dela do HSP, e 
quem foi buscá-la, foi o esposo e uma irmã dela. 
Acompanharam também a emocionante chegada em casa, 
pois na recepção: moradores ao longo de toda a rua, 
cartazes, faixa, gritos, agradecimentos, altar religioso e 
lágrimas nos olhos. Ela chegou, se emocionou e foi direto 
para o aconchego do seu lar.

Crachá Humanizado
Buscando um trabalho com humanização, a equipe dos 
setores de Síndrome Respiratória começou a utilizar os 

crachás com fotos, com o objetivo de mostrar aos 
pacientes o sorriso dos profissionais que fica escondido por 

baixo da máscara e do protetor facial.

Confraternização junina
Entre os meses de junho e julho sempre realizamos uma 
confraternização junina. E este ano não poderia ser 
diferente. Apesar de limitados pelo coronavírus, servimos 
uma canjica e uma paçoquinha aos nossos funcionários do 
Hospital São Paulo, tão comprometidos e dedicados ao seu 
trabalho. Agradecimento especial a equipe da cozinha 
(UAN) que preparou tudo com carinho. Uma iniciativa do 
SESMT com total incentivo de nossa administração. 



Chegada de novos respiradores
7 Respiradores e 7 Monitores multi-paramédicos foram entregues pelo Governo de Minas, nesta quarta-feira (29), à Casa 
de Caridade Hospital São Paulo, de Muriaé, equipamentos que serão utilizados na estruturação dos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).
O médico do HSP de Muriaé , Dr. Wilson Batista, acompanhou a chegada dos equipamentos e disse que os sete 
respiradores mecânicos serão utilizados para tratamento de pacientes com insuficiência respiratória grave, e que 
receberam também sete monitores multi-paramédicos.
“Desde o início da Pandemia que o Hospital São Paulo está deixando uma UTI com 10 leitos, dedicados aos pacientes com 
COVID-19, com isso houve uma redução da metade das vagas disponíveis para a demanda histórica do HSP. Com a chegada 
desses equipamentos, nós poderemos voltar a rotina, quase à normalidade com relação às cirurgias da demanda diária do 
hospital. Deixo aqui nosso agradecimento ao Ministério Público Estadual, ao provedor do HSP, Dr. Edvar, a administradora 
do HSP, a Rita, ao secretário de Estado de Saúde e ao governador, por ter atendido esta demanda do Hospital São Paulo e 
de toda a região.
O médico, Dr. Marcos Guarino, que também estava no hospital, acompanhou a chegada e parabenizou a todos pelo 
empenho e conquista dos importantes equipamentos que o Hospital São Paulo estava recebendo.

Paciente Covid positivo volta ao 
Hospital para dar a luz ao seu bebê

Uma paciente gestante, que testou positivo 
para Covid e ficou internada conosco, voltou ao 

Hospital semana passada para dar a luz ao seu 
filho.

É muito gratificante e revigorante vermos que, 
no meio a tanta incerteza e dificuldade vividas 

neste tempo de pandemia, pudemos participar 
de dois momentos muito importante na vida de 
nossa paciente: sua recuperação e a geração de 

uma nova vida!
São momentos como estes que nos inspiram a 

continuar a sempre prestando a melhor 
assistência médica para nossa população e 

região.



Alta de paciente COVID positivo
Mais uma paciente conseguiu vencer a Covid-19 em Muriaé. 
Desta vez, a festa aconteceu na porta do Hospital São Paulo, 
no dia 18 de agosto.
Sandra Figueiredo, moradora da Barra tem mesmo que 
comemorar. Ela recebeu alta após permanecer 61 dias 
internada, 40 dias na UTI, 30 sob o auxílio de respiradores.
Muito emocionada, Sandra foi recebida por familiares com 
muito carinho. Dezenas de cartazes com frases de apoio 
foram confeccionados. Balões coloridos nas cores verde e 
amarelo eram segurados por aqueles que a recepcionaram. 
Porém, a parte mais emocionante foi quando seu esposo a 
entregou um buquê de flores quando ainda estava na maca.

Visita do vice-governador de Minas
No dia 25 de agosto pela manhã, recebemos, no Hospital São 

Paulo, a visita do Vice-Governador do estado, Paulo Brant, junto 
com Fernando Passaio, Secretário Adjunto de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais e demais membros da comitiva.
O objetivo da vinda a cidade foi apresentar o programa “Minas 
Livre para Crescer” em que mostra uma série de mudanças que 

auxiliarão pequenas e grandes empresas. De acordo com o 
secretário adjunto, o outro objetivo é atrair novos investidores 

para o estado.



Homenagem aos funcionários do HSP
O Hospital São Paulo realizou no dia 27 de agosto, uma homenagem aos funcionários da instituição que desde o início 
da pandemia estão atuando na linha de frente para combater a Covid-19.
Para evitar aglomeração, a administração da instituição reuniu apenas os coordenadores dos setores e realizou a 
entrega de certificados.
A cerimônia foi aberta pelo provedor do hospital, Dr. Edivar Pereira que destacou a importância do trabalho em 
conjunto para atender todos os pacientes que foram acometidos com a Covid-19.
A diretora administrativa da casa, Rita Pereira também ressaltou o empenho dos mais de 800 profissionais que atuam 
no hospital. Segundo ela, desde o início da pandemia, o HSP realizou 4.277 atendimentos em pacientes acometidos ou 
com suspeitas de Covid e disse que nesse período foram realizadas 503 internações.
Rita também enfatizou sobre a criação de protocolos emergenciais, a qual foi fundamental para atender os pacientes 
com agilidade, segurança e eficiência. 
No decorrer do dia, todos os profissionais receberam recebendo os certificados.



Setembro Amarelo
Setembro Amarelo – Mês de valorização da vida.
A CIPA do Hospital São Paulo com os membros da 
comissão, uma ação de valorização da vida, 
destacando a importância deste mês de prevenção. 
A psicóloga organizacional, Seliane Ventura, fez 
duas dinâmicas com os presentes, enfatizando a 
importância de falar para não adoecer (esvaziar), 
com intuito de incentivar as pessoas a não ficarem 
acumulando emoções e sentimentos negativos. 
Porque o que a gente não fala o corpo somatiza em 
forma de sintoma. Se cuide!

Treinamento Interno
Em setembro iniciamos um treinamento que será realizado 

com todos os funcionários do Hospital São Paulo, cujo tema é 
Comunicação e Qualidade no Atendimento, e visa, aperfeiçoar 

os conhecimentos e as práticas de todos, contribuindo assim 
para um atendimento mais humanizado, seguro e qualificado, 

conforme rege a missão da instituição.
Os psicólogos Denilson Vardiero e Seliane Ventura e a 

enfermeira Maria Cândida Castro, organizaram e são os 
instrutores deste treinamento, utilizando uma metodologia 

prática e mais dinâmica, utilizando recursos audiovisuais e de 
atividade de grupo para abordar o tema.

O treinamento foi realizado respeitando as normas 
recomendadas devido a pandemia de coronavírus, como a 

utilização do distanciamento, uso de máscara e álcool em gel.

Dia Mundial de Lavagem
das Mãos
No dia 15 e outubro a reunião da CIPA teve parceira 
com a SCIH, realizamos uma ação em comemoração 
ao Dia Mundial de Lavagem das Mãos.
Todos os participantes puderam entender ainda 
mais, sobre a importância da higienização das mãos.
A higienização das mãos é reconhecida, 
mundialmente, como uma medida primária, mas 
muito importante no controle de infecções 
relacionadas à assistência à saúde. Consiste no 
primeiro passo para a busca da segurança e da 
excelência na qualidade da assistência ao paciente. 
Diante da atual situação pandêmica a lavagem das 
mãos garante a prevenção na disseminação das 
bactérias multirresistente e o novo Coronavírus
(Sars coV- 2).



CIPA 2020
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (CIPA), realizou entre os dias 23 a 26 de 
novembro a XXX Semana Interna de Prevenção de 
Acidente de Trabalho (SIPAT) do Hospital São Paulo. 
Devido a pandemia, a semana foi realizada de forma 
diferenciada. Foi oferecido nos plantões diurnos e 
noturnos, um lanche no refeitório, com dinâmicas 
motivacionais enfatizando a importância de cada 
funcionário.
Também aconteceu no auditório, dois dias com 
palestras, onde o Padre Eduardo Francisco e o 
Pastor Áquila Serra Cabral contribuíram de maneira 
especial, palestrando sobre os relacionamentos no 
ambiente de trabalho, nos dando um referencial 
espiritual e essencial para enfrentarmos ainda mais 
o COVID 19.

Final de ano na Hemodiálise
O setor de hemodiálise com a ajuda de vários doadores e rifas 

vendidas, conseguiu distribuir uma cesta de guloseimas para 
cada paciente. Foram distribuídas nesta segunda e terça-feira, 
em todas as sessões. O trabalho é grande, mas vale a pena ver 

que ficaram agradecidos com o carinho que temos por cada 
um deles. Além da cesta, fizemos sorteio de brindes.



Missa de Natal
Para celebrar esta data tão importante e abençoar todos os nossos funcionários e também os pacientes e familiares, 
foi realizado no dia 23 de dezembro uma missa de Natal pelo Padre Geraldo, que também percorreu os corredores 
do hospital com o Santíssimo.

Parceria Hospital São Paulo e Libbs Farmacêutica
Hospital São Paulo e Libbs Farmacêutica firmam parceria para doações mensais de Kits de produtos para as mamães 
da UAM - Unidade de Atendimento à Mulher.

Final de Ano
Alguns integrantes da CIPA passaram nos setores deixando uma mensagem de carinho e desejando feliz ano novo 
aos funcionários. 



O ano que se passou foi muito difícil devido a grave crise causada pelo vírus Covid-19. Com isso, diversos grupos
musicais de nossa cidade se uniram em prol de nossa instituição fazendo diversas lives, onde angariaram doações
que foram fundamentais na nossa forte luta diária contra o vírus. Mas, para além das doações, as lives realizadas
também tiveram o propósito de levar alegria para nossa população. Assim, nós, da Casa de Caridade Muriaé -
Hospital São Paulo, gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos e reforçar nosso compromisso de prestar o
melhor atendimento possível a todos os nossos pacientes acometidos pelo vírus Covid-19. Juntos seremos sempre
mais fortes!



Ações
Covid 19



Em novembro de 2019, foi identificado na China, um novo Coronavírus causador da doença respiratória 
aguda Covid-19. Desde então, a doença começou a se espalhar ao redor do mundo e em março de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde declarou pandemia do novo Coronavírus.
Diante da situação pandêmica, a diretoria da Casa de Caridade de Muriaé - Hospital São Paulo juntamente 
com o Serviço de Infecção Hospitalar e Núcleo de Segurança do Paciente criou o Comitê de Enfrentamento 
ao COVID-19 a fim de planejar as ações e adequações da instituição de maneira antecipada, e de definir 
condutas e recomendações para o reconhecimento precoce da doença, aplicação das precauções e 
realização das atividades visando a maior segurança possível para pacientes, profissionais e comunidade.
A Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo foi a primeira referência de Muriaé e região para 
assistência aos pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 tanto para atendimento externo 
quanto para internação clínica.
Dentre as inúmeras ações realizadas pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, as principais foram: 
• Definição do plano de contingência com ações planejadas de acordo com os níveis de enfrentamento de 

ativação da contingência (nível 1, 2 e 3);
• Acompanhamento e monitoramento das taxas de ocupação dos leitos de terapia intensiva destinados à 

internação de pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 para ativação do nível de contingência 
3;

• Solicitação de credenciamento dos leitos de UTI covid;
• Aquisição de equipamentos de proteção individual específicos para atendimento de pacientes com 

suspeita ou confirmação de covid-19;
• Treinamento dos colaboradores quanto ao enfrentamento do SARS CoV-2, como: medidas de prevenção, 

paramentação e desparamentação, manejo e preparo de corpos, preenchimento de declaração de óbito, 
dentre outros;

• Estruturação de uma unidade exclusiva para internação de pacientes com suspeita ou confirmação de 
covid-19: adequação de um andar exclusivo com leitos de enfermaria e leitos de UTI com acesso a 
elevador exclusivo e atendimento por uma equipe treinada e qualificada;

• Instalação de uma monitorização central de UTI;
• Definição do fluxo de acesso de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave ao andar de 

internação de covid-19 e dos fluxos de atendimentos da equipe multidisciplinar na área exclusiva;
• Implementação do protocolo de manejo covid;
• Fortalecimento da vigilância epidemiológica nos casos da Covid-19 e IRAS;
• Implantação do acolhimento psicossocial para os pacientes e funcionários;
• Adoção de estratégias para garantir a assistência aos profissionais diagnosticados com covid-19;
• Estruturação do serviço de apoio à saúde mental dos colaboradores;
• Pagamento de 40% de insalubridade para os funcionários da linha de frente Covid-19;
• Oferta de refeições aos colaboradores das áreas Covid-19 da instituição;
• Aquisição de materiais descartáveis para ofertar aos pacientes internados no andar exclusivo, como por 

exemplo: marmita, talheres, copo descartável, copo de água filtrada, entre outros;
• Monitoramento das principais mudanças no cenário em relação às orientações, normativas e resoluções 

dos órgãos regulamentadores. 



SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

UTI Adulto 298 78,5% 56 21,5% 354

UTI Pediátrica 8 57,9% 7 42,1% 15

Leitos Clínicos 535 53,9% 157 46,1% 992

Internações 

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

Covid 19 4.414 74,5% 1.489 25,5% 5.903

Atendimentos Externo



Leito UTI Leito UTI com Visor

Corredor UTI Corredor Enfermaria



Elevador Exclusivo Osmose

Máquina de Hemodiálise Respirômetro



Ventilômetro Ventilador Pulmonar

Cardioversor Ventilador Pulmonar de Transporte



Central de Monitoramento

Sala de Prescrição

Gasômetro



Doações
e

Agradecimentos



O projeto “Fusquinha Solidário” entrou em ação, 
mais uma vez e doou 10 cadeiras de banho para 
o Hospital São Paulo.
A entrega contou com a presença da diretoria do 
Hospital que agradeceu todos os doadores.
De acordo com o idealizador do projeto, Varrido, 
o objetivo foi ajudar de alguma forma a 
instituição que se prepara para atender 
pacientes com a Covid-19.
As cadeiras foram doadas por diversos 
comércios da cidade e serão utilizadas no pronto 
socorro, enfermarias do SUS, maternidade e 
puerpério.

Recebemos a doação de 10 galões de 5 litros de 
Álcool em Gel da Secretaria de Saúde de Miraí.

A nutricionista responsável pela Unidade de 
Alimentação e Nutrição do Hospital, Rita Vitório, 
realizou a retirada das cestas básicas no 
Supermercado do Bazinho, arrecadadas na Live 
Solidária do grupo Batuque de 2.



O Projeto Fusquinha Solidário doou 103 cobertores 
ao Hospital São Paulo. Os assessórios serão usados 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
De acordo com o idealizador do Projeto, Varrido, 
quatro doadores quatro doadores se reuniram e 
juntos, levantaram R$ 4,900 para comprar os 
cobertores.
A entrega aconteceu no hospital e contou com a 
presença da diretora administrativa Rita de Cássia, 
do Provedor Edivar Pereira e da Coordenadora do 
Serviço de Lavanderia e Costura, Valéria Ribas.







Recebemos a doação da empresa 
Hypera de mais de 1500 latas do 
complemento nutricional da marca Finn 
Nutritive.









Melhorias
Alcançadas



Sala de atendimento médico pediátrico

Berçário 



Subestação

Reforma do Posto de Enfermagem 5º andar



Obras em 
andamento



Nova Hemodiálise

Ultrassonografia 3º andar



Equipamentos
Adquiridos



Aparelho de Anestesia Primus

Bisturi Elétrico Powercut 400w

Foram adquiridos vários equipamentos no ano de 
2020, dentre eles:



Incubadoras 

Máquina Angiografia Azurion



Ares-condicionados

Computadores



Máquinas de Hemodiálise

Seladora 



Autoclave

Cartão de Ponto



Mesa Cirúrgica

Aparelho de Eletrocardiograma



Dados
Estatísticos



CECAF/ESTACIONAMENTO

O serviço de Telemarketing do Hospital São Paulo conta com uma média de 
4.000 doadores ativos, abrangendo Muriaé e região. Este setor tem como 
objetivo arrecadar recurso financeiro para ajudar na manutenção de todos os 
serviços prestados nesta Instituição.
No ano de 2020 arrecadou um total de R$ 177.059,50 de doações. Valor este, 
bem menor que no ano anterior, acreditamos que por conta das dificuldades 
financeiras causadas pela pandemia, mas que ajuda o Hospital a manter os 
serviços em pleno funcionamento, uma vez que as dificuldades financeiras das 
instituições filantrópicas permanecem.
Já o Estacionamento arrecadou um total de R$ 76.877,50, também com um 
valor menor que no ano de 2019, mantendo uma média mensal de mais ou 
menos R$ 6.406,45. 
Essa arrecadação é destinada a melhorias na instituição, por isso, precisamos 
contar com o apoio e parceria de todos.
Agradecemos a todos que colaboram, e pedimos, continuem colaborando. Neste 
momento tão difícil que estamos passando, é importante e necessário unirmos 
forças para vencermos mais esse desafio e continuarmos de portas abertas para 
atender a todos.
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Doações Telemarketing 

Doações Telemarketing

2018 2019 2020

R$ 246.541,50 R$ 238.546,00 R$ 177.059,50



SESMT

Durante o ano de 2020 o SESMT desenvolveu várias atividades para melhorar a
qualidade de vida do funcionário com projetos e campanhas durante todo o ano,
encontro de funcionárias gestantes, campanhas de Imunização(Gripe e Covid
19), movimento abril Verde, acompanhamento com Psicólogo, realização junto à
CIPA da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) 2020,
treinamentos de EPI’s, com temas motivacionais ou temas conforme a
necessidade de cada setor e orientações sobre cuidados e prevenção da SARS-
CoV-2 (coronavírus). Realização de consultas, exames periódicos e admissionais
e demissional, controle do cartão de vacina.

No ano de 2020 foram realizados:

2.689 consultas/atendimento;
810 exames periódicos;
1712 atestados;
89 admissões;
78 demissões;
108 acidentes de trabalho (Covid 19, biológico, trajeto e típico).

2018 2019 2020

Acidente de trabalho com perda de tempo 10 07 77

Acidente de trabalho sem perda de tempo 31 25 31

Doenças Ocupacionais 0 03 0

Acidentes de trajeto 07 0 04



Exame/Terapia Externo e Interno no Ano de 2020

Parto Normal

Parto Cesárea

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

Ecocardiograma 257 59% 179 41% 436

Eletrocardiograma 4.331 70% 1.835 30% 6.166

Hemoterapia 5.912 65% 3.194 35% 9.106

Laboratório de Análises Clínicas 216.222 85% 37.964 15% 254.186

Raio X 31.818 81% 7.613 19% 39.431

Ressonância 835 51% 797 49% 1.632

Tomografia 4.801 73% 1.766 27% 6.567

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2018 542 92% 45 8% 587

2019 534 92% 47 8% 581

2020 470 92% 39 8% 509

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2018 653 50% 665 50% 1.318

2019 695 55% 558 45% 1.253

2020 710 61% 457 39% 1.167



Sessões de Hemodiálise

Volume de Cirurgias no Ano de 2020

Atendimento Ambulatorial, Ortopedia, Pronto Socorro e Atendimento Médico

SUS Conv/Part

Ano Quant. % Quant. % Total

2018 20.874 95% 1.120 5% 21.994

2019 20.566 94% 1.254 6% 21.820

2020 20.150 93% 1.621 7% 21.771

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

Total 3.124 45% 3.768 55% 6.892

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2018 78.634 74% 28.128 26% 106.762

2019 81.066 72% 31.721 28% 112.787

2020 41.803 68% 19.288 32% 61.091

Números de Pacientes Dia

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

2018 37.196 77% 11.327 23% 48.523

2019 42.230 78% 11.845 22% 54.075

2020 38.170 81% 8.681 19% 46.851



Quantidade de Internação por Município no Ano de 2020

Quantidade de Atendimento por Município no PS, 
Ortopedia e Maternidade no Ano de 2020

Quantidade

Muriaé 33.347

Outros Municípios 9.599

Total 42.946

Quantidade

Muriaé 6.449

Outros Municípios 4.406

Total 10.855

Quantidade de Internação

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2018 7.683 69% 3.522 31% 11.205

2019 8.936 72% 3.554 28% 12.490

2020 8.103 75% 2.752 25% 10.855



Quantidade de Roupa Lavada 
PS no Ano de 2020

Quantidade de Refeição 
Servida PS no Ano de 2020

KG

Refeição 14.000

KG

Roupa Lavada 16.759

Quantidade de Roupas 
Processadas

Quantidade de 
Refeições Fornecidas

Ano Quant. (Kg)

2018 400.995 

2019 415.569

2020 393.727

Ano Quant. (Unid.)

2018 532.252

2019 572.786

2020 534.075



Faturamento Global 
CONVÊNIO ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020

SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE R$ 20.155.255,77 R$ 22.509.572,09 R$ 21.551.937,09

CONVÊNIOS R$ 15.484.232,21 R$ 19.168.452,43 R$ 17.345.917,23

PARTICULAR/PACOTE R$ 3.133.902,67 R$ 2.881.201,55 R$ 2.750.201,17

Fonte dos dados Estatísticos: Sistema SYSART
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