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Abril já é conhecido por ser o mês da campanha nacional pela segurança do

paciente desde 2013, quando foi lançado o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)

pelo Ministério da Saúde. Este ano à Campanha Nacional Abril pela Segurança do Paciente, tem

como tema “O autocuidado está em suas mãos. Cada um fazendo a sua parte, todos ficam mais

seguros”, tendo o objetivo de reforçar que a Segurança do Paciente é indissociável das rotinas

assistenciais, potencializar as boas práticas e minimizar os riscos de ocorrências de eventos

adversos.

A casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo iniciará durante todo o mês de

abril ações para melhorar cada vez mais nossas práticas de forma a alcançar os melhores

resultados possíveis para o nosso paciente. Por aqui, treinamentos, aprimoramento de

conhecimentos, protocolos institucionais e incentivo ao registro de ocorrência diante de um

evento adverso são algumas ações prioritárias.
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No dia 23 de março foi realizado o Procedimento de Trombólise Química no Atendimento

Médico do Hospital São Paulo, em um paciente com suspeita de Acidente Vascular Cerebral

Isquêmico Agudo.

O caso ocorreu em um senhor de 77 anos com fraqueza no braço e perna direitos que

impossibilitavam a movimentação dos membros. O procedimento, realizado com

medicação venosa, é um meio de dissolver o coágulo que impede o fluxo de sangue até a

área do cérebro que está sofrendo o AVC. Vale ressaltar que esse procedimento só pode

ser realizado após, no máximo, 4 horas e meia do início dos sintomas. Isso reflete a

importância do rápido reconhecimento do AVC e de uma equipe multiprofissional

prontamente treinada para o manejo veloz do paciente com AVC. Tal procedimento exige

vários exames, como tomografia, exames laboratoriais, eletrocardiograma, entre outros.

Após realização do procedimento e monitoramento do paciente na instituição, o mesmo

recebeu alta do Hospital com movimentos de braço e perna recuperados graças à terapia

instituída. O HSP é uma instituição com departamento de neurologia pronto para

atendimento eficaz ao paciente com AVC.
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PACIENTE COM AVC ISQUÊMICO AGUDO SE RECUPERA 
TOTALMENTE APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO

NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA 

Em março de 2022 foi criado o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE),

que tem como finalidade recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das

doenças transmissíveis e não transmissíveis e agravos de saúde publica no âmbito

hospitalar.

Essa unidade operacional intra-hospitalar conta com uma equipe técnica

formada por profissionais de nível superior com experiência em vigilância

epidemiológica e formação em MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção.

A implantação do NHE tem como principal objetivo, a detecção, a

investigação de agravo suspeito e/ou confirmado de doença de notificação compulsória

atendidas no hospital, utilizando para isso as normas de vigilância epidemiológica

nacionais, estaduais e municipais.

O uso de suas atribuições legais lhe confere de acordo com a portaria

GM/MS Nº 1.693,DE 23 DE JULHO DE 2021 que institui a Vigilância Epidemiológica

Hospitalar.



O Hospital São Paulo de Muriaé dispõe de Unidades de Terapia Intensiva

exclusivas a recém-nascidos e a crianças e adolescentes. São seis leitos de UTI Neonatal e

quatro leitos de UTI Pediátrica, com equipe preparada para atender todos os pacientes com

segurança, humanização e qualidade. Todos os anos, cerca de 350 bebês prematuros e

crianças com necessidades de cuidados especiais passam pelas mãos de uma equipe

multiprofissional especializada, cujo objetivo não se limita simplesm93e93nte a salvar vidas.

Mas, sim, a salvar vidas com qualidade para integrar a criança à sua família em boas

condições de convívio na sociedade.

O atendimento, realizado por médicos, enfermeiras, técnicos em enfermagem,

fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos conta com o auxílio de equipamentos

modernos, como incubadoras, berços aquecidos, monitores multiparâmetros, carros

transportadores de medicamentos e respiradores, garantindo o suporte necessário a bebês

prematuros com dificuldades respiratórias, no tratamento de doenças graves e na

recuperação cirúrgica dos pacientes.

ATENDIMENTO HUMANIZADO

O Hospital propicia a participação da família durante a internação do paciente, contribuindo

para a humanização e a recuperação por meio de ações, como:

- Permitir e incentivar a presença diária dos pais, incentivando o contato direto com o bebê;

Amamentação no leito;

- Método Canguru e rede na incubadora;

- Assistência quanto à importância do aleitamento materno, que visa orientar as mães e os

recém-nascidos em situações especiais, favorecendo a continuidade da amamentação após a

alta hospitalar;

- Orientações sobre cuidados de higiene, administração de dieta e de medicamentos e o

transporte com segurança dos recém-nascidos, prematuros ou com necessidades especiais.

UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA
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O abril pela segurança 2022, da Casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo

iniciou a campanha deste ano com treinamento ministrado pelo Núcleo de segurança do

paciente juntamente com a enfermeira Ludmila Goncalves Santana da Silva do SCIH, para

equipe do CTI 2 onde tiveram presentes fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem,

coordenador de enfermagem, higiene limpeza, médicos e estagiários, com o objetivo de

ressaltar a importância da aplicação das boas práticas e a qualidade no cuidado. A segurança do

paciente acontece por meio de uma mudança de cultura de todos. Assim foi realizada a

dinâmica de introduzir na equipe a política de analisar os indicadores de infecções relacionadas

assistência à saúde, como: PAV, ITU, IPCSL E HM, de forma ilustrativa, frisando a importância de

colocar em pratica os protocolos de segurança utilizando recursos lúdico como figuras

ilustrativas feitos em “EVA” onde a equipe escolhe uma figura que represente sua visão de

melhoria para unidade. Parabenizamos a equipe em aceitar contribuir para melhoria do

desempenho da unidade, indo de encontro à cultura de segurança “Cada um fazendo a sua

parte, todos ficam seguros”!

ABRIL PELA SEGURANÇA 2022

FELIZ PÁSCOA

Páscoa significa renascimento, momento de transformação e de libertação. Aproveite e

comece agora um novo início. Renove suas esperanças e sua fé. Lembre-se que Jesus

ressurgiu para nos mostrar que o amor incondicional existe, pois, foi por você que Ele

ressuscitou e mostrou que a vida eterna é real.

Na sequência de fotos, as nossas crianças da Neonatal representando esta data tão

importante.



Realizado treinamento sobre suporte básico de vida para equipe do centro

cirúrgico do Hospital. O objetivo foi capacitar e reciclar a equipe no atendimento às urgências e

emergências.

Aqui nós investimos também em conhecimento e preparação para atender

sempre melhor!
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TREINAMENTO EQUIPE DO CENTRO CIRÚRGICO

ABORDAGEM TÉCNICA – EQUIPE, PACIENTE E ACOMPANHANTES DO 5°
ANDAR

Em continuidade a campanha do abril pela segurança 2022, com lema “O

autocuidado está em suas mãos! Cada um fazendo a sua parte, todos ficam seguros!” Essa

temática envolve o próprio paciente, seus familiares e acompanhantes para o envolvimento no

cuidado e assim evitar falhas e danos em serviços de saúde.

Foi realizado no setor 5º andar, abordagem técnica pela equipe do Núcleo de segurança do

paciente, enfatizando o quanto é importante o envolvimento do próprio paciente e de sua

família no processo de tratamento, recuperação e cura!

Orientado a todos sobre a importância de tirar as dúvidas com o médico e os

profissionais que prestam assistência direta ao paciente e sinalizando o quadro de orientação

que encontra-se fixado em todos os setores assistenciais da Casa de Caridade de Muriaé

Hospital São Paulo, onde há 10 PERGUNTAS CHAVE PARA MELHORAR A SEGURANÇA DO

PACIENTE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE:

1 Qual o nome do problema que eu tenho? Qual é o meu diagnóstico?

2 Quais são as minhas opções de tratamento?

3 Quais são as minhas chances de cura?

4 Como é realizado o exame ou procedimento?

5 Quando e como receberei os resultados do exame?

6 Como se soletra o nome do medicamento prescrito?

7 Quantas vezes ao dia e por quanto tempo devo usar esse medicamento?

8 É possível que haja alguma reação a esse medicamento?

9 Posso usar esse medicamento junto com outros que já utilizo, com algum alimento ou com

algum líquido?

10 O tratamento mudará a minha rotina diária?

Fiquem atentos as ações do abril pela segurança!

“O autocuidado está em suas mãos! Cada um fazendo a sua parte, todos ficam seguros!”



QUEM SE CUIDA VIVE MAIS – DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E 
COMBATE Á HIPERTENSÃO ARTERIAL
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A hipertensão ocorre quando a pressão do sangue causada pela força de

contração do coração e das paredes das artérias para impulsionar o sangue para todo o

corpo acontece de forma intensa, sendo capaz de provocar danos na sua estrutura.

Para algumas pessoas ter uma pressão abaixo de 12/8, como, por exemplo, 10/6, é normal.

Já valores iguais ou superiores a 14 (máxima) e/ou 9 (mínima) são considerados como

hipertensão para todo mundo.

Sintomas:

Tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça frequente e alteração na visão podem ser

sinais de alerta para alteração na função de bombeamento do sangue, entretanto, a

hipertensão geralmente é silenciosa, por isso é importante a medida regular da pressão

arterial.

As principais causas são Obesidade, histórico familiar, estresse e

envelhecimento estão associados ao desenvolvimento da hipertensão. O sobrepeso e a

obesidade podem acelerar até 10 anos o aparecimento da doença. O consumo exagerado

de sal, associados a hábitos alimentares não adequados também colaboram para o

surgimento da hipertensão.

A hipertensão, na grande maioria dos casos, não tem cura, mas pode ser

controlada. Nem sempre o tratamento significa o uso de medicamentos, sendo

imprescindível a adoção de um estilo de vida mais saudável, como mudança de hábitos

alimentares, redução do consumo de sal, atividade física regular, não fumar, consumo de

álcool com moderação, entre outros.

As principais complicações da hipertensão são derrame cerebral, também

conhecido como AVC, infarto agudo do miocárdio e doença renal crônica. Além disso, a

hipertensão pode levar a uma hipertrofia do músculo do coração, causando arritmia

cardíaca. O tratamento de hipertensão de forma continua, amplia a qualidade e expectativa

de vida. Prevenção e controle:

– manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares;

– não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos;

– praticar atividade física regular;

– Aproveitar momentos de lazer;

– Abandonar o fumo;

– Moderar o consumo de álcool;

– Evitar alimentos gordurosos;

– Controlar o diabetes.
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TREINAMENTO NO SETOR UTI 2, COM O TEMA:

AUTOCUIDADO PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE COM O 
USO DE MEDICAMENTOS

Em continuidade as ações de melhoria no abril pela segurança dos pacientes e

profissionais, foi aplicado um treinamento no setor UTI 2, com o tema o autocuidado para a

Segurança do Paciente com o uso seguro de medicamentos, ministrado pela enfermeira Ana

Karolina Schettino do Núcleo de Segurança do Paciente. Estudo revela que cada paciente

internado em hospital norte-americano está sujeito a um erro de medicação por dia, sendo

registrados anualmente, no mínimo 400.000 eventos adversos evitáveis relacionados a

medicamentos.

O processo da administração correta de um medicamento vai muito além de

aplicar uma injeção no paciente. Por ser um processo longo e que envolve mais de um

profissional de saúde, está passível de erros. Com o objetivo de minimizar e prevenir as falhas

relacionadas a medicamentos, o treinamento enfatizou a aplicação das barreiras de segurança

existentes na unidade: prescrição eletrônica, dispensação de medicamentos com bipagem,

sinalização do risco beira leito e aplicação dos 9 certos.

“A segurança do paciente é a área da ciência que promove a redução de riscos

de danos desnecessários, a iniciativa é focada no compartilhamento de informações de

qualidade com outros responsáveis pelo cuidado, como os profissionais de saúde”, diz a

enfermeira do NSP- Ana Karolina Schettino.
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VIGILÂNCIA SENTINELA DA INFLUENZA E OUTROS VÍRUS 
RESPIRATÓRIOS 

As ações de Vigilância Sentinela da Influenza e outros vírus respiratórios vêm

sendo realizada pela CCM-HSP, desde 2020.

Em 2021 recebemos a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.577, DE 21 DE

OUTUBRO DE 2021, determinando o fortalecimento das ações de Vigilância Sentinela da

Influenza e outros vírus respiratórios no Estado de Minas Gerais e a RESOLUÇÃO SES/MG

Nº 7.798, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021, instituindo o repasse do incentivo financeiro, em

caráter excepcional para implantação e manutenção de ações e serviços públicos

estratégicos para o fortalecimento das ações do sistema estadual de Vigilância Sentinela.

Em fevereiro de 2022, foi contratada uma técnica de enfermagem, Maria

Betania Ferreira, para auxiliar a enfermeira Ana Karolina Ellis S. Schettino, na manutenção

das ações de Vigilância Sentinela da Influenza e outros vírus respiratórios. Portanto, serão

desenvolvidas ações voltadas para o conhecimento, à detecção ou prevenção, controle,

recomendação, proteção e assistência com a necessidade de aprimoramento e

aperfeiçoamento permanente da coleta, análise e divulgação de dados através dos sistemas

de informação para a construção de indicadores epidemiológicos e operacionais que

permitam o monitoramento da Influenza e outros vírus respiratórios na Zona da Mata

Mineira.

SUA SAÚDE É TÃO IMPORTANTE PARA NÓS, QUE A NOSSA LUTA 
DIÁRIA É PARA CUIDAR DELA

A Organização Mundial da Saúde

(OMS) celebra todos os anos, na data de 7 de

abril, em comemoração à sua constituição, o Dia

Mundial da Saúde. O principal objetivo desta

data é conscientizar as pessoas sobre a

importância da preservação da saúde para ter

uma melhor qualidade de vida.

Nosso agradecimento e

homenagem a todos os que buscam a proteção,

a valorização e a preservação da VIDA!



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 –15

Feedbacks realizados – 14

NEP

Treinamentos realizados

Gestão por Competência
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Treinamento Admissional Resp. Psi Denilson Vardiero

Relacionamento Interpessoal, Processos de Trabalho e Trabalho em equipe Enfª Cândida e Psi Denilson Vardiero

Transporte e Liberação de hemocomponentes aos hospitais Enfª Alessandra Carneiro

Recebimnto de hemocomponentes devolvidos dos hospitais Enfª Alessandra Carneiro

Cuidados de enfermagem no processo transfusional Enfª Alessandra Carneiro

A Importância em Notificar Incidentes e Disseminação da prática de segurança Enfª Ana Karolina Schettino

Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos Enfª Ana Karolina Schettino

A segurança do paciente e a importância em notificar incidentes Enfª Ana Karolina Schettino

Verificação de sinais vitais Enfª Larissa Rocha 

Verificação de sinais vitais Enfª Renata Calheiros 

Prevenção de Sepse Dr. Eduardo Miranda

Monitorização Cardíaca na UTI Enfº Juliano Ribeiro 

Lesões de Córnea em UTI Enfº Juliano Ribeiro 

Desinfecção Umidificador Enfª Olivia Tureta

Desinfecção Bolsa-Máscara- Válvula Enfª Olivia Tureta

Desinfecção de nebulizador Enfª Olivia Tureta

Prevenção de Lesão por pressão Enfº Rafael Moura

Protocolo de Insulina Enfº Rafael Moura

PCR e desfibrilação Enfª Kamilla Riguete

Monitorização Cardíaca Enfª Kamilla Riguete

Protocolo de Insulina Enfª Kamilla Riguete

Prevenção LPP Enfª Kamilla Riguete

Prevenção LPP Enfª Paula Ramos

Oxigenoterapia Fisio Lyara Toledo

Normas e Rotinas Institucionais Enfª Joyce Salvato 

Cuidados com Marcapasso provisório, definitivo e transcutaneo Enfª Fabiane Oliveira

Incentivo ao aleitamento materno Enfª Adelaine Martins

Preenchimento de Prontuário Enfª Adelaine Martins

Cuidados de enfermagem com drenos cirúrgicos Enfª Lavínia Miranda

Cuidados de enfermagem com paciente em uso de cateter vesical de demora e central Enfª Lavínia Miranda

Cuidados de enfermagem com o RN Enfª Mirely Arcanjo

Acolhimento do Paciente e do Acompanhante Enfª Mirely Arcanjo

Lavagem das mãos e medidas de prevenção de controle de infecção Enfªs Irma Barbosa e Ludmila

Lavagem das mãos e medidas de prevenção de controle de infecção Enfªs Irma Barbosa 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.

Abril 2022

Informativo Mensal

Datas comemorativas

23/04 – Dia do Serralheiro

Alguns dados estatísticos

ABRIL

Atendimentos Externos – 6.587
Internações – 1.044
Sessões de Hemodiálise – 2.286
Total de parto SUS – 113
Atendimento externo COVID – 142
Arrecadações do Telemarketing – R$ 12.971,00
Quantidade de refeições servidas – 55.808
Kg de roupa lavada – 36.577

Funcionários promovidos

Maria Cecilia da Costa Vasconcelos

de auxiliar de copa e cozinha para costureira




