
Relatório Anual

2017



História
Uma trajetória de cuidados

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 90 anos de atuação em
2017. Hoje são 126 médicos credenciados em seu corpo
clínico e um quadro funcional de 754 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.



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: 754
Número de médicos credenciados: 126
Total de leitos: 249
Leitos para internação: 211
Leitos de Unidade de Tratamento
Intensivo: 27
Salas no Centro Cirúrgico: 7

Sede do HSP

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.

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



Apresentação
Em todas as atividades de assistência, a Casa de 

Caridade Muriaé Hospital São Paulo  tem como foco a 
qualidade dos serviços prestados e a segurança do 

paciente, a medicina baseada em evidências e a 
humanização do atendimento. Além disso, sempre 

busca inovação, tecnologia, protocolos e respostas que 
solucionem problemas de saúde e garantam melhores 

desfechos. 
Refletindo a precisão para tratar e a vocação para 

cuidar, além do compromisso com a qualidade em seus 
relacionamentos e práticas médico-assistenciais, o 

Hospital São Paulo divulga, neste Relatório Anual, suas 
principais realizações no ano de 2017. O documento 
está estruturado de modo a retratar, nas próximas 

páginas, uma síntese dos avanços e desafios. Também 
são apresentados os principais dados econômico-

financeiros e um resumo dos investimentos, bem como 
ações voltadas aos pacientes, aos colaboradores e ao 

corpo clínico durante o ano. 
Para mais informações sobre a Instituição, acesse 

www.hsp.org.br.
Boa leitura!

Com saúde construímos um futuro melhor!



Missão

Promover assistência hospitalar humanizada com segurança e qualidade.

Visão

Ser economicamente viável e reconhecido como referência em gestão da 

qualidade, produtividade e desempenho.

Valores

Ética

Legalidade

Humanização

Trabalho em equipe

Profissionalismo

Credibilidade

Gestão

Tecnologia e Inovação.

Política de Qualidade

Promover a melhoria contínua na qualidade de vida de seus 

Colaboradores, Clientes e Fornecedores através da eficácia de seus 

processos, excelência em gestão e presteza no atendimento.
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Estrutura Organizacional

Diretoria da Casa de Caridade Muriaé Hospital São Paulo
Gestão: 2016/2018

Provedor: Messias Soares Vardiero
Vice-Provedor: Dr. Edivar Pereira de Almeida

1º Secretário: Cléber de Andrade Ligeiro Júnior
2º Secretário: Agripino Torres Filho

1º Tesoureiro: Dr. Ciro Lemos de Pádua
2º Tesoureiro: Waldir Luzia de Souza

Conselho Administrativo
Sebastião Messias dos Reis

Gerson Ferreira Varella
Abílio Guarçoni de Almeida

Suplentes do Conselho Administrativo
Dr. Jorge Roberto Ferreira

Manoel T. P. Carvalho Filho
Maria Amélia Queiroz Xaia

Conselho Fiscal
Dr. Marcos Guarino

Dr. Roberto Monteiro de Castro
Dr. Alex Bedim

Suplentes do Conselho Fiscal
Roberto Alves Moreira

Eveline de Castro Amaral
Mário Sérgio Chaves Nogueira

Diretor Clínico
Dr. Claudio Pompei

Vice diretor Clínico
Dr. Pedro Rabello Mesquita Filho

Diretor Técnico
Dr. José Mostaro dos Santos



Mensagem do Provedor

No ano de 2017 completamos 90 anos com a grata satisfação
de estarmos contribuindo de forma ética e profissional, com
objetivo de cumprir a nossa missão: “promover uma
assistência hospitalar humanizada com segurança e
qualidade”.
Foi utilizado como estratégia a mobilização das lideranças da
Instituição com o objetivo de estabelecer uma ação adequada
para vencer os novos desafios. Em tempos de crise essa
postura é fundamental para as empresas que buscam o
crescimento de forma sustentável visando manter o seu
capital humano.
Nossos resultados mostram que a determinação, a dedicação
e, acima de tudo, o comprometimento dos colaboradores,
voluntários, corpo clínico e parceiros da instituição são
fundamentais para o sucesso do nosso trabalho. Sabemos das
nossas limitações mas não nos acomodamos. Assim é o
hospital São Paulo que foi idealizado e criado por homens
com a finalidade de atender os necessitados.
À todos o nosso mais sincero agradecimento.

Messias Soares Vardiero



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).



Destaques de 

2017
Realizações e Parcerias



Reunião Hospital São Paulo
Prefeitos e Secretários de Saúde da Região 
Ampliada de Saúde

O Hospital São Paulo
realizou no dia 24 de
Janeiro uma reunião com
os Prefeitos, Secretários
de Saúde e
representantes dos
municípios da micro
região de saúde de
Muriaé.
O objetivo da reunião é
estreitar a parceria entre
o Hospital São Paulo e as
prefeituras da região
ampliada de saúde.

Sessão Clínica das UTI’s

São estudos e debates
contínuos e
multiprofissional que vem
sendo feitos, a fim de
aperfeiçoar, melhorar e
proporcionar aos
pacientes, maior
qualidade e segurança no
atendimento.



Palestra Febre amarela

O Centro de Estudos e
Pesquisas do Hospital São
Paulo realizou dia 06 de
fevereiro uma palestra
sobre a Febre Amarela
com o médico
infectologista Dr. Antonino
Adriano Neto.
O especialista abordou
com detalhes sobre esta
doença que preocupa
toda a população. Foi
informado o que é a
doença, seus sintomas, o
tratamento, meios de
prevenção e a vacinação.

Campanha do Telemarketing

Aconteceu no dia 11 de
fevereiro uma Campanha
do Setor de Telemarketing
no Distrito de Vermelho. O
objetivo é estabelecer
parceria com aquela
população, a fim de
arrecadar doações
financeiras em benefício
do Hospital São Paulo.



Doação de Órgãos

Aconteceu no dia 16 de
fevereiro, mais um Protocolo
de Morte Cerebral, que foi
realizado pela equipe do
Hospital São Paulo, composta
por técnicos de enfermagem,
enfermeiros, psicólogos, a
equipe da CIHDOTT
(Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplantes), os
setores UTI 1, Centro
Cirúrgico e Hemodinâmica.
Para realizar a captação
vieram a equipe do MG
Transplante de Belo
Horizonte, composta por dois
médicos e uma enfermeira.
Foram captados os rins,
fígado, córnea, glândulas e
baço.

Campanha de Carnaval

Aconteceu no dia 21 a
Campanha de Carnaval, que
tem como objetivo levar
informação a população sobre
a prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis.
Durante o evento foi
realizado gratuitamente
aferição de pressão, teste de
glicemia capilar, distribuição
de panfletos e preservativos.



Carnaval na Pediatria

Aconteceu no ferido do
Carnaval, uma festa na
pediatria, organizada
pelos estagiários do
CECAP (Curso Técnico de
Enfermagem),
juntamente com o
enfermeiro orientador
Dwovany Lacerda. O
objetivo foi levar a alegria
do carnaval para as
crianças que estavam
internadas.

Dia Mundial dos Rins

Comemora-se na segunda
quinta-feira de março, o Dia
Mundial dos Rins. E para
registrar esta data, o Hospital
São Paulo realizou no dia 09
de março uma Campanha
Informativa, alertando as
pessoas sobre as possíveis
causas da Doença Renal,
abordando a todos com
panfletos informativos,
avaliação com nutricionista,
aferição de pressão arterial e
testes de glicemia capilar
gratuitamente. A Campanha
foi conduzida pela equipe da
Hemodiálise do Hospital São
Paulo em parceria com os
estagiários do CECAP (Curso
Técnico de Enfermagem).



Encontro de Gestantes do HSP

O Encontro de Gestantes
do Hospital São Paulo no
mês de março, foi
conduzido pelo Psicólogo
Denilson, que fez um
bom bate papo
profissional sobre os
desafios da gestação:
expectativas, angústias,
medos e dúvidas
compartilhadas, que
minimizam a ansiedade e
reduzem as tensões
normais do período.

Comemoração dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao mês
dedicado às mulheres, o
Hospital São Paulo em
parceria com as
consultoras Mary Kay,
Walerya Pessata e Osana,
ofereceu uma tarde
descontraída e
informativa sobre
Imagem Profissional, a
maquiagem do dia a dia
para deixar a mulher com
uma melhor autoestima
para suas atividades
laborais.



Sessão Clínica da UTI’s

Aconteceu no dia 22 de
março a Sessão Clínica
da UTI-2, com uma
palestra do Dr. Nilton
Abreu, médico
neurocirurgião, onde
abordou o tema Pressão
Intracraniana, seus
cuidados na terapia
intensiva, tratamentos e
intervenções.

Campanha Telemarketing

Aconteceu no dia 25 de
março a campanha de
divulgação do Telemarketing
do Hospital São Paulo em
Pirapanema.
O objetivo foi estabelecer
parceria com a população
deste distrito, a fim de
arrecadar doações
financeiras para melhorias e
manutenção dos nossos
atendimentos.
O evento contou com a
equipe do Telemarketing e
estagiários do CECAP (Curso
Técnico de Enfermagem),
sob a coordenação do
Enfermeiro Dwovany
Lacerda, que gratuitamente,
realizaram aferição de
pressão arterial e teste de
glicemia capilar.



Aconteceu na última semana de
março o Treinamento da Higiene e
Limpeza com a enfermeira do
PGRSS (Plano de Gerenciamento
de Resíduos do Serviço de
Saúde), Ana Maria Ligeiro, que
abordou o tema Resíduos do
Serviço de Saúde, a forma de
segregação, os tipos de resíduos,
descarte correto, com o objetivo
de agir preventivamente através
de controles específicos e eficazes
impedindo possíveis
contaminações de colaboradores,
pacientes, visitantes, comunidade
e meio ambiente, gerando saúde
e segurança para todos os
envolvidos direta ou

indiretamente.
O Treinamento contou também
com a presença do Departamento
Pessoal, através do funcionário
Tarcísio Castro, que mais uma vez
orientou toda a equipe sobre
importância do Cartão de Ponto,
horário de entrada, saída e
descanso, direitos e deveres do
trabalhador, entre outros.

Treinamento 
Higiene e Limpeza

Capacitação do Núcleo 
de Segurança do 
Paciente

No mês de março, os
membros executores do
Núcleo de Segurança do
Paciente (NSP) do HSP
realizaram a capacitação e
atualização in loco da equipe
de enfermagem sobre as 6
Metas Internacionais de
Segurança do Paciente.
Durante o treinamento foi
entregue uma cartilha com o
esclarecimento das principais
dúvidas da equipe, como o
fluxo de notificações de
incidentes, ações do NSP,
análise e investigação de
incidentes, entre outras. Ao
final do treinamento, foi
disponibilizado tempo para
discussão, sugestão de
melhorias e
questionamentos.



7 de Abril – Dia Mundial da Saúde

Sessão Clínica das UTI’s
Insuficiência respiratória aguda e 
crônica e seus tipos

No dia 06 de abril aconteceu
na Sessão Clínica da UTI 2,
uma palestra com o
fisioterapeuta João Paulo
Vargas sobre Insuficiência
respiratória aguda e crônica
e seus tipos. A Sessão
contou com a equipe
multidisciplinar das UTI’s do
Hospital São Paulo.

Aconteceu 07 de abril, a
Campanha em comemoração
ao Dia Mundial da Saúde.
Esta data é bem
representativa e não pode
deixar de ser comemorada.
Para isto, o Telemarketing do
Hospital São Paulo em
parceria com o CECAP (Curso
Técnico de Enfermagem)
organizaram uma ação na
Praça João Pinheiro onde foi
realizado Testes de glicemia
capilar, aferição de pressão
arterial, entrega de panfletos
informativos e um bate papo
com a população sobre a
importância de cuidar da
saúde.



O Movimento Abril Verde, tem
como finalidade sensibilizar e
conscientizar a todos os
trabalhadores sobre a importância
da prevenção dos acidentes de
trabalho, utilizando corretamente
os EPI’s e tendo atitudes e
comportamentos seguros.
A Equipe do SESMT e a CIPA do
Hospital São Paulo (Gestão
2016/2017) aderiram por mais
um ano essa comemoração e
mobilização. Para isto, foi
entregue um laço verde, que é o
símbolo deste movimento, aos
funcionários do hospital no início
do mês.
Foi realizado nos dias 03 e 06 de
abril um treinamento com a
equipe do setor de hemodiálise
um treinamento abordando a
importância do uso dos EPI’s,
fluxogramas, índices de acidentes
de trabalho no setor e
esclarecimentos de dúvidas
existentes entre os funcionários
presentes.

Movimento Abril 
Verde

12 de Abril – 4 anos da 
UTI’s Neonatal do HSP

O Hospital São Paulo
comemorou no dia 12 de
abril, 4 anos de UTI
Neonatal. São 4 anos
celebrando a vida, dedicando
com muito carinho,
profissionalismo, ética e
respeito ao atendimento à
crianças que precisam dos
nossos serviços. E esta é a
nossa missão: "Oferecer um
excelente e completo serviço
de saúde na assistência e
atendimento humanizado à
criança, buscando
constantemente a
atualização científica e
tecnológica".



Ação Abril Verde
Auto estima e qualidade de 
vida

Aconteceu na última
semana de abril, mais
uma Ação do Mês Abril
Verde. Desta vez com o
instrutor do SESC
Muriaé, Diones. Ele
realizou uma dinâmica de
animação e descontração
onde todos puderam
participar, além disso foi
feito uma reflexão sobre
autoestima e qualidade
de vida. A ação foi
organizada pela CIPA -
Gestão 2016/2017 e
SESMT em parceria com
o SESC Muriaé.

Integra Saúde
Soluções para gestores 
enfrentarem a crise no setor

No dia 07 de abril o Hospital
São Paulo participou do
evento Integra Saúde
promovido pela
Federassantas (Federação
dos Hospitais Filantrópicos e
Santas Casas de Minas
Gerais) que teve como tema
"Escassez de recursos para a
saúde pública: como manter
a assistência e a gestão
eficiente nos hospitais

filantrópicos".
O evento, contou com a
presença de palestrantes
que mostraram a realidade
da prestação de serviço na
saúde pública e os desafios
para enfrentar o caos na
saúde pública.



Abril Verde
Ações encerram o mês dedicado à 
prevenção de acidentes de trabalho

Na última semana de abril, as
equipes do SESMT e CIPA (Gestão
2016/2017) em parceria com o
SESC Muriaé fizeram visitas nos
plantões noturnos realizando uma
dinâmica motivacional com todos
os funcionários da noite.
O objetivo foi envolver todos os
funcionários nas ações do
Movimento Abril Verde.

Reunião com os Funcionários
Prestação de contas 2016

Dias 24 e 25 de abril, aconteceu a
reunião administrativa de
prestação de contas do ano de
2016 para todos os funcionários
do hospital. A mesma foi
conduzida pelo Provedor Sr.
Messias Soares Vardiero e pela
Administradora Rita de Cássia
Pereira de Castro.
A instituição tem por meta
trabalhar de forma justa e clara,
por essa razão, realiza essa
reunião com os funcionários,
passando os dados do Hospital
São Paulo para que todos fiquem
cientes da atual situação em que
nos encontramos, em especial
pela crise que o setor de saúde
vem enfrentando.
Na oportunidade a psicóloga
organizacional, Seliane Ventura
apresentou aos funcionários o
Projeto Gestão por competências.



Eleição da Nova Diretoria 
da Federassantas
Assembléia Geral Ordinária

Aconteceu no dia 27 de abril a
eleição da nova diretoria da
Federassanatas em Assembléia
Geral Ordinária, onde se fizeram
presentes representantes dos
hospitais filiados. A reunião
aconteceu na sede da
Federassantas em Belo Horizonte.
A nova diretoria foi eleita por chapa
única: tendo Kátia Rocha como
presidente; vice-presidente
administrativo financeiro Daniel
Porto Soares; vice-presidente de
relações institucionais Rita de
Cássia Pereira de Castro; vice-
presidente de saúde suplementar
Mauro Oscar; vice-presidente de
comunicação social Ramon Duarte.
Também foi apresentado os
Conselheiros fiscais que irão
assumir os cargos na nova gestão e
os coordenadores das regionais da
Federassantas, compondo as sete
regionais da Federação.
Na oportunidade, a presidente da
Federassantas apresentou o atual
cenário de crise e as dificuldades do
relacionamento com o Estado de
Minas Gerais. Ainda foi discutido
novas frentes de atuação diante
desta situação.

Reunião com o 
Ministério Público
Prestação de Contas 2016

O Hospital São Paulo, realizou no
dia 20 de abril uma Reunião com
o Ministério Público, representado
pelo Promotor de Justiça Dr.
Rafael Borba. A reunião foi
conduzida pelo Provedor Sr.
Messias Soares Vardiero e pela
administradora Rita de Cássia
Pereira de Castro.
O objetivo foi apresentar para ele
a Prestação de Contas do ano de
2016, nossos déficits,
dificuldades, atendimentos
realizados, situação do Pronto
Socorro, entre outros, a fim de
estabelecer maior vínculo e definir
o papel de cada ator na saúde.
Dr. Rafael, que se mostrou
conhecedor da atual e real
situação da saúde, propôs a
acompanhar de perto toda esta
situação e buscar junto com todos
os envolvidos, estratégias para
enfrentarmos todas as
dificuldades, garantindo assim,
atendimento a todos.



Treinamento Educação 
Permanente
1º Grupo de facilitadores -
Educação Permanente em Saúde

Aconteceu no mês de
Abril a formação do
Primeiro Grupo de
Facilitadores de Educação
Permanente em Saúde.
O grupo foi composto por
dez membros e é
coordenado pela
Enfermeira da Educação
Permanente Maria
Cândida de Castro.
Foi uma formação de
muito aprendizado com o
objetivo de facilitar o
trabalho de todos os
coordenadores.

Sessão Clínica das UTI’s
Sepse 3.0

No dia 05 de maio
aconteceu na UTI 2 a
Sessão Clínica com o
tema: “Sepse 3.0 e suas
novas diretrizes”. A
sessão foi ministrada
pelo Dr. Eduardo David
Miranda, e contou com a
presença da equipe
multidisciplinar do
Hospital São Paulo.



1ª Sessão Clínica das UTI’s
Plantão Noturno
Disfagia

A primeira Sessão Clínica
das UTIs, plantão noturno,
aconteceu no dia 04 de
maio às 21h com o tema
disfagia. O tema foi
apresentado pelo
fonoaudiólogo Marcelo
Bassoli, onde a equipe
multidisciplinar das UTI’s
participaram.

Campanha de Vacinação
Influenza

A vacinação é a intervenção
mais importante na redução do
impacto da influenza.
Devido a essa mudança dos
vírus influenza, é imprescindível
que a vacinação seja realizada
anualmente. Portanto, o
Ministério da Saúde realiza a
Campanha Nacional de
Vacinação contra Influenza
anualmente, onde grupos
prioritários podem receber
gratuitamente a vacinação nos
postos de saúde.
Os funcionários da Saúde é um
dos grupos prioritários a serem
vacinados de acordo com
recomendações do Ministério da
Saúde. O SESMT realizou a
Campanha de vacinação para
os funcionários nos dias 03 e
04 maio.



Campanha de 
Higienização das Mãos
Salve vidas: higienize suas 
Mãos

Embora a higiene das mãos
seja a medida mais
importante e reconhecida há
muitos anos na prevenção e
controle das infecções nos
serviços de saúde, colocá-la
em prática ainda é um
desafio. Estudos sobre o tema
avaliam que a adesão dos
profissionais à prática da
higiene das mãos de forma
constante e na rotina diária
ainda é insuficiente.
Todos devem estar
conscientes da importância da
higiene das mãos na
assistência à saúde para a
segurança e qualidade do
cuidado prestado. Foi com
esse objetivo que o SCIH fez
uma campanha durante a
primeira semana de maio no
intuito de conscientizar ainda
mais os funcionários da
instituição.

Treinamento com a 
Equipe Multiprofissional 
do HSP
Precauções para isolamento de 
pacientes internados

Aconteceu no dia 12 de
maio um Treinamento
para a Equipe
Multiprofissional do
Hospital São Paulo com o
tema Precauções para
isolamento de pacientes
internados.
O Treinamento foi
conduzido pela
enfermeira da SCIH,
Estefani e a enfermeira
do Núcleo de Segurança
do Paciente, Walquíria
Anne.



Campanha do 
Telemarketing
Distrito de Boa Família

O setor de Telemarketing
do Hospital São Paulo,
realizou no dia 13 de
maio uma Campanha de
divulgação do setor no
Distrito de Boa Família.
A Campanha contou com
o apoio dos estagiários
do CECAP (Curso Técnico
de Enfermagem)
coordenados pelo
Enfermeiro Dwovany,
onde foi realizado
gratuitamente Teste de
glicemia capilar e
aferição de pressão
arterial.

1º Jornada de Estágio 
Supervisionado do 
CECAP
Técnico de Enfermagem

A Primeira Jornada, do Estágio
Supervisionado do Curso Técnico
de Enfermagem – CECAP, foi
realizada, com sucesso e auditório
lotado, no dia 16 de maio e reuniu
estagiários, alunos do curso
Técnico de Enfermagem e
profissionais da área de saúde,
com o objetivo de propiciar
debates sobre os fluxos adotados
pelo HSP e as práticas de Políticas
na Saúde Pública. Foi firmado o
intercâmbio entre os diferentes
profissionais interessados nas
questões relativas aos estudos da
Saúde, Educação e,
especialmente, da Enfermagem. A
Jornada foi idealizada e
coordenada pelo Enfermeiro
Supervisor Docente, Dwovany
Lacerda, que enfatizou a
importância do trabalho em equipe
e interação entre os estagiários e
a instituição acolhedora. "É
gratificante ver que o seu trabalho
tem resultados positivos, pois
foram mais de 150 participantes",
afirmou o Coordenador do evento.



Comemoração Dia 
das Mães
Equipe da Higiene e Limpeza

As funcionárias da Higiene
e Limpeza, que estavam de
plantão no dia das mães,
comemoraram este dia
com uma pequena e
agradável festa. Uma data
tão especial, não poderia
passar "em branco".
Para a comemoração, elas
fizeram uma pequena
celebração na Capela do
hospital, com a oração do
terço, em seguida foi
servido um delicioso
lanche, com sorteio de
brindes, brincadeiras,
muita alegria e amor.

Fonoaudiólogo do HSP 
Participa de Curso
Disfagia: novas possibilidades 
terapêuticas

O Fonoaudiólogo do HSP,
Marcelo Bassoli, participou no
dia 13 de maio, do Curso de
Disfagia, novas possibilidades
terapêuticas. O curso foi
ministrado pela Dra. Irene de
Pedro Netto, (Mestrado em
Ciências em Oncologia - A. C.
Camargo Câncer Center -
Área Oncologia), especialista
em voz, motricidade oral,
aperfeiçoamento em
motricidade oral/disfagia.
O Hospital São Paulo
parabeniza o Fonoaudiólogo
Marcelo pela busca de
conhecimento e
aperfeiçoamento na sua área
de atuação.



Semana de 
Enfermagem
Dia do Enfermeiro e Técnico de 
Enfermagem

A Semana de
Enfermagem do Hospital
São Paulo foi
comemorada no dia 12
de maio, com um dia de
palestras, troca de
conhecimento e
informações, além da
apresentação do Grupo
de Teatro do Hospital São
Paulo, "Anjos do Riso".
O evento contou com a
presença da equipe de
enfermagem do Hospital
São Paulo, estagiários,
Provedoria,
Administração,
Coordenação do Centro
de Estudos e Direção
Clínica.

Ação Conjunta pela 
Saúde
Luto pela saúde

O Hospital São Paulo participou
no dia 26 de maio, da Ação
Conjunta pela Saúde, organizada
pela Federassantas (Federação
das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos de Minas Gerais). O
objetivo foi mostrar para a
população e autoridades sobre a
real situação dos Hospitais
Filantrópicos do Estado, estes que
representam 70% dos
atendimentos pelo SUS.
Nossa ação contou com a fala do
provedor Sr. Messias Soares
Vardiero, da Administradora do
Hospital São Paulo e vice
presidente da Federassantas, Rita
de Cássia Pereira de Castro,
entrega de panfletos, faixa preta
na frente do Hospital,
apresentação do vídeo feito pela
Federassantas. Mais de 150
funcionários se reuniram na
frente da instituição vestidos de
preto, e ao final todos deram as
mãos e rezaram a oração do Pai
Nosso.



Aniversário do 
Hospital São Paulo
90 anos cuidando de você!

O Hospital São Paulo
comemorou no dia 29 de maio,
90 anos de existência. E para
marcar esta data tão especial,
realizou um brilhante evento no
dia 26 de maio.
As comemorações deram início
com um Culto Evangélico
celebrado pelo Pastor Márcio
(Capelania Hospitalar), em
seguida a Santa Missa, presidida
pelo Padre Rômulo (Capelania
Hospitalar) e ainda a entrega da
Comenda Padre Maximino
Benassati, que tem o objetivo de
prestar homenagem à pessoas
que de alguma forma,
contribuíram para o crescimento
desta instituição.
Para encerrar, foi proporcionado
aos participantes uma
confraternização com um
coquetel preparado pela equipe
da Unidade de Alimentação do
hospital e música ao vivo com a
Dupla Vinnícius e Ademir, que
voluntariamente vieram alegrar
nossa festa.

Campanha Troco 
Solidário Bahamas
Empório Bahamas

O Grupo Bahamas de Muriaé
(Bahamas Mix e Empório
Bahamas) fechou parceria com
o Hospital São Paulo no Projeto
Troco Solidário. Todo recurso
arrecadado é em benefício do
hospital e este é investido em
melhorias no Pronto Socorro.
Para divulgar o Projeto do Troco
Solidário, no dia 27 de maio, a
Equipe do Telemarketing do
Hospital São Paulo, juntamente
com os estagiários do CECAP
(Curso Técnico de
Enfermagem), coordenados pelo
Enfermeiro Dwovany, realizaram
uma Campanha, no
estacionamento do Empório
Bahamas. O evento atendeu
aproximadamente 200 clientes,
que foram fazer compras no
Supermercado. Foi oferecido
gratuitamente teste de glicemia
e aferição de pressão arterial.



Projeto Mãe Coruja
Acompanhamento das 
gestantes do Munícipio

A Equipe da Maternidade do
Hospital São Paulo,
coordenada pela Enfermeira
Ana de Fátima, visitaram no
dia 31 de maio, o PSF do
Bairro Joanópolis para dar
início ao Projeto Mãe Coruja.
Este projeto tem como
objetivo visitar os PSF’s do
nosso munícipio, a fim de
estabelecer vínculo com as
gestantes, orientando-as
sobre a importância do Pré-
natal, orientações sobre
parto normal, aleitamento
materno, entre outros
temas, proporcionando uma
condição adequada para a
hora do nascimento da
criança.
A visita contou com a
presença das enfermeiras da
maternidade, Assistente
Social e Psicóloga.

Companha Troco 
Solidário
Bahamas Mix

A Equipe do Telemarketing
do Hospital São Paulo,
juntamente com os
estagiários do CECAP (Curso
Técnico de Enfermagem),
coordenados pelo
Enfermeiro Dwovany,
realizaram uma Campanha,
no estacionamento do
Bahamas Mix, no dia 03 de
junho, com o objetivo de
divulgar este Projeto do
Troco Solidário. O evento
atendeu mais de 200
clientes, que foram fazer
compras no Supermercado.
Foi oferecido gratuitamente
teste de glicemia e aferição
de pressão arterial.



Tradicional Festa 
Junina do HSP

O Hospital São Paulo realizou no
dia 9 de junho sua Tradicional
"Festa Junina". O objetivo do
evento é arrecadar recursos
financeiros para a instituição, a
fim de manter seus serviços. A
festa atraiu centenas de pessoas
no Grêmio Recreativo do
hospital.
O espaço foi completamente
decorado com o tema,
barraquinhas, comidas e bebidas
típicas. A animação ficou por
conta do DJ Filipi Massa, que
doou seu trabalho para alegrar
esta festa.
Durante o evento foi realizado a
"Ação entre amigos", organizada
pelo parceiro do Hospital Jorge
"Varrido", onde foi sorteado 5
bezerros, sendo que o ganhador
foi João V. Neto.
Além de angariar recursos
financeiros, o evento contou
com arrecadação de 344kg
alimentos não perecíveis, que
foram utilizados na instituição.

Projeto Emagrecendo 
com Saúde
Funcionárias da Hemodiálise do 
HSP

O Projeto intitulado "Emagrecendo
com Saúde", surgiu através de uma
demanda dos colaboradores da
hemodiálise do Hospital São Paulo,
com a preocupação em relação ao
excesso de peso, já que a
obesidade é fator de risco para
diversas doenças e com impacto
negativo no ambiente de trabalho.
O objetivo do projeto foi promover
e incentivar práticas alimentares
mais adequadas, visando um
emagrecimento consciente e
saudável.
Aconteceu pela primeira vez, entre
os meses de fevereiro e abril, sob a
orientação do Serviço de Nutrição
do setor, que realizou avaliação e
orientação de um programa
nutricional para os participantes.
No encerramento dessa etapa foi
realizada uma nova avaliação das
metas propostas e premiação para
os participantes pelo esforço e
comprometimento.
O projeto contou ainda com o apoio
dos demais membros da Equipe
Multidisciplinar do setor.



Sessão Clínica das 
UTI’s
FAST HUG EPM

A sessão Clínica das UTI’s
aconteceu dia 14 de junho
e teve como tema: FAST
HUG EPM (as iniciais se
referem à alimentação –
em inglês, Feeding;
Analgesia; Sedação;
profilaxia Tromboembólica;
elevação da cabeceira –
em inglês, Head of bed
elevation; profilaxia da
Úlcera de estresse e
controle da Glicemia). A
aulafoi ministrada pela
Dra. Rafaela Marotta
Flores, onde foi discutido o
check list a beira dos leito
de pacientes críticos
internados na UTI e sua
aplicabilidade junto a
equipe multidisciplinar.

Reunião 
Federassantas
Regional Zona da Mata

O Hospital São Paulo participou no
dia 13 junho, da Reunião da
Federassantas – Regional Zona da
Mata, que aconteceu no Hospital
César Leite em Manhuaçu.
A reunião foi presidida pela
Administradora do Hospital São Paulo
e Vice presidente da Federassantas
Rita de Cássia Pereira de Castro.
Foi apresentado pelo infectologista do
Hospital César Leite, Dr. Tiago, a
Comissão da SCHI da instituição,
como referência para outros
hospitais.
Ainda, foi feito a apresentação da
nova comissão da Regional Zona da
Mata, Comissão de compras, onde
faz parte o Hospital São Paulo de
Muriaé, Hospital de Cataguases e
Hospital de Leopoldina, apresentando
resultados já alcançados.
O superintendente da Federassantas,
Adelziso Vidal, também participou da
reunião e apresentou alguns dados
da Federassantas, relativos a
plataforma "Referencial
Federassantas", que é um site que
dará suporte aos gestores e auxiliará
nas tomadas de decisão de forma
rápida e eficiente.



Treinamento da 
CIHDOTT
Comissão Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplante

Aconteceu na segunda semana do
mês de Junho, o Treinamento
da Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplante (CIHDOTT) no
Auditório Dra. Rosemary Francisco
Féres.
O objetivo foi capacitar, mais uma
vez, toda a equipe
multiprofissional do Hospital São
Paulo, para atuar nesta comissão.

Campanha Troco 
Solidário
Supermercado Bahamas Mix

Com o objetivo de divulgar
ainda mais o Projeto Troco
Solidário, a Equipe do
Telemarketing do Hospital São
Paulo, juntamente com os
estagiários do CECAP (Curso
Técnico de Enfermagem),
coordenados pelo Enfermeiro
Dwovany, realizaram no dia 24
de junho uma Campanha. O
evento atendeu mais de 200
clientes, que foram fazer
compras no Supermercado. Foi
oferecido gratuitamente teste
de glicemia e aferição de
pressão arterial.



Provedoria e Administração 
Reúne com os médicos 
residentes
Residência Médica HSP

A Provedoria e a Administração
do Hospital São Paulo reuniram
com os médicos residentes do
Hospital São Paulo no dia 26
de junho. O objetivo foi
informar aos residentes
condutas e normas do Hospital,
explicar as ferramentas de
gestão e estabelecer vínculo.

Projeto Mãe Coruja
PSF Joanópolis

A Equipe da Maternidade do
Hospital São Paulo, coordenada
pela Enfermeira Ana de Fátima,
visitaram no dia 28 de junho, o
PSF do Bairro Joanópolis para
dar continuidade ao Projeto
Mãe Coruja. Este projeto tem
como objetivo visitar os PSF’s
do nosso munícipio, a fim de
estabelecer vínculo com as
gestantes, orientando-as sobre
a importância do Pré-natal,
orientações sobre parto
normal, aleitamento materno,
entre outros temas,
proporcionando uma condição
adequada para a hora do
nascimento da criança.
A visita contou com a presença
das enfermeiras da
maternidade e Psicóloga.



Treinamento Parada 
Cardiorrespiratória 
em RH
Palestrante Dra. Margareth 
Sigilião

Aconteceu no mês de
junho o Treinamento de
Parada
Cardiorrespiratória em
Recém Nascido (RN),
com a Pediatra Dra.
Margareth Sigilião, para
todos os funcionários que
trabalham nos setores
assistenciais.
Foi um treinamento com
simulação, ensino da
técnica utilizada neste
atendimento. O
treinamento contou com
a presença de muitos
funcionários, que
puderam tirar dúvidas e
trocar ideias.

Enfermeiros 
Participam de 
Treinamento em Juiz 
de Fora
TCE (Traumatismo Crânio 
Encefálico)

Os Enfermeiros da Casa de
Caridade de Muriaé - Hospital
São Paulo, participaram do
treinamento para atendimento
ao TCE (Traumatismo Crânio
Encefálico) no CISDESTE em
Juiz de fora no dia 20 de
julho, com o objetivo de
aprimorar o atendimento a
essa clientela, visto que essa
Instituição é referência no
atendimento aos clientes
acometidos por esse tipo de
trauma.
A Instituição como sempre
priorizou o atendimento em
Rede enviando os profissionais
envolvidos, no intuito de
continuar prestando um
atendimento eficaz, eficiente,
humanizado e livre de danos.



Eleição e Posse da 
CIPA
Gestão 2017/2018

Aconteceu no mês de
Julho a Eleição e Posse
dos novos membros da
CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de
Acidentes) - Gestão
2017/2018. A comissão
tem como objetivo
garantir a prevenção dos
acidentes e das doenças
decorrentes do trabalho. A
CIPA é um dos braços
mais importantes da
Segurança do Trabalho.

Encontro com os 
Clubes Sociais
Projeto "Anjos do Hospital"

No dia 25 de julho aconteceu
um encontro com os
representantes dos Clubes
Sociais e Sociedade Civil
Organizada, que fazem parte do
Projeto "Anjos do Hospital" e
ajudam a instituição. O Projeto
iniciou em 2015 por iniciativa do
Dr. Carlos Eduardo Felipe Féres,
e tem o objetivo de envolver os
Clubes sociais nas ações de
melhoria do Hospital. Cada clube
apadrinhou um setor e colabora
para melhorias destes.
O objetivo do Encontro foi
mostrar todas as benfeitorias
que foram realizadas com os
recursos que os “anjos”
conseguiram para o hospital.
Também foi apresentado a
situação em que o Hospital se
encontra, diante de uma crise
política e financeira do país,
mostrando que a ajuda das
pessoas têm feito a diferença
diante da atual crise.



Agosto Dourado: 
Incentivo a 
Amamentação
Orientação aos pacientes

O Hospital São Paulo, é a única
instituição da nossa cidade que
presta atendimento de obstetrícia
pelo SUS. Realiza um projeto de
Aleitamento Materno, que tem
como objetivo incentivar este ato,
mostrando a importância e os
benefícios deste alimento. Portanto,
o hopsital aderiu ao Agosto
dourado: um incentivo à
amamentação.
Para isso, a enfermeira responsável
pelo setor, Ana de Fátima,
juntamente com a equipe da
maternidade, orientam a todas as
gestantes e mamães, mostrando a
melhor forma de amamentar,
incentivando este aleitamento,
ajudando a enfrentar as
dificuldades e tirando as dúvidas
existentes. Toda criança que nasce
neste hospital é colocada no seio
nas primeiras horas de vida,
podendo desfrutar desse alimento
importantíssimo e fundamental
para o desenvolvimento saudável
da criança.

Projeto “Fusquinha 
Solidário”
Ação no Restaurante Serra do Sol 
SESC

No dia 4 de julho foi realizado
o Projeto "Fusquinha
Solidário“. Este contou com
uma Ação entre amigos no
Restaurante Serra do Sol
SESC em benefício do Hospital
São Paulo. O objetivo foi
arrecadar recursos para a
compra de uma maca de
transporte de pacientes.
O Hospital São Paulo agradece
aos proprietários do
Restaurante José Alberto e
Selma, por terem cedido o
espaço para a realização
desta Ação. Agradecemos ao
Varrido por mais está
iniciativa, ao Sr. Jorge que
com muito carinho foi
conduzir nossa ação, aos
funcionários do Hospital que
se dispuseram a ajudar e aos
clientes que acolheram este
evento com muito carinho.



O "Agosto Dourado", mês que já é
símbolo da luta de muitos pelo
incentivo à amamentação, e o
dourado, confirmando o seu
padrão ouro de qualidade.
O Hospital São Paulo que já tem
como rotina na maternidade a
orientação a todas as puérperas
sobre a importância da
amamentação, aderiu a iniciativa
do Agosto dourado, acreditando
que esta ação poderá conferir
maior visibilidade à prática que
beneficia a mulher, o seu bebê,
sua família, bem como às redes
sociais de apoio e o meio
ambiente em que vivemos.
Para comemorar este mês, foi
realizado no dia 06 de julho, mais
uma campanha, desta vez, para o
público externo. Os estagiários do
CECAP (Curso Técnico de
Enfermagem), juntamente com o
coordenador de estágio
Enfermeiro Dwovany Lacerda,
realizaram a campanha na frente
ao Hospital abordando a
população com um panfleto
informativo, orientações, entrega
do laço dourado, símbolo da
campanha. O evento contou com
a presença de mães que optaram
pela amamentação, familiares,
equipe de profissionais e lindas
fotos cedidas pela Revele Photos,
de crianças que amamentam e
amamentaram com o leite
materno.

Campanha Agosto Dourado
A amamentação vale ouro

Curso de 
Automaquiagem
Trabalhando a auto estima

O SESMT promoveu na segunda
semana de julho, o Curso de
Automaquiagem para as
funcionárias do Hospital. O curso
aconteceu em parceria com a
consultora independente Mary
Kay Walérya Pessata e teve como
objetivo incentivar a autoestima
das funcionárias, valorizando o
que cada uma tem de melhor e
mais bonito.



Treinamento Higiene e 
Limpeza
Comunicação e convivência grupal

Aconteceu no dia 14 de
junho, o Treinamento
para a equipe de Higiene
e Limpeza do Hospital
São Paulo. O treinamento
teve como tema
Comunicação e
convivência grupal. Foi
um treinamento
conduzido de forma
dinâmica e descontraída
pelo Psicólogo Denilson
Messias Vardiero.

Campanha “Troco 
Solidário”
Bahamas Mix

Mais uma Campanha do
Projeto "Troco Solidário"
do Supermercado
Bahamas.
O Hospital São Paulo
realizou no dia 12 de
julho outra Campanha no
Bahamas Mix. O objetivo
é divulgar o Projeto deste
Supermercado, que tem
sido em benefício do
Pronto Socorro da nossa
instituição.



Treinamento Gestão por 
competência
Avaliação de Desempenho

Desde 2015 o Hospital São
Paulo optou em trabalhar
com Gestão por
competências. E desde então
vem treinando seus líderes,
realizando as avaliações de
desempenho e agora, está
sendo realizada a etapa do
Treinamento dos
colaboradores. Estes estão
sendo treinados em seus
setores, para facilitar e
agilizar este trabalho.

O Rotary Clube Muriaé Norte
realizou nesta quarta-feira
(09) a doação de um
Aparelho Microtak total
(ventilador eletrônico
processado para transporte
de pacientes). O aparelho foi
doado para a UTI Neonatal e
terá grande importância no
atendimento aos neonatos.
O equipamento foi comprado
com o recurso arrecadado
num Bazar de roupas e
calçados, doados pela
blogueira Silvia Braz, que
junto com os rotarianos, veio
fazer a entrega.

Rotary Clube Muriaé 
Norte faz Doação para 
UTI Neonatal
Respirador de transporte



Encontro de Voluntários
28 de agosto - Dia Nacional do 
voluntário

O Hospital São Paulo
realizou no 16 de agosto
o Encontro Anual de
voluntários. O objetivo do
encontro é reunir e
confraternizar com todas
as pessoas que são
voluntários em nossa
instituição, que realizam
projetos de visitação e
agradecer por este
trabalho que é feito com
tanto carinho e
dedicação.

VI Simpósio de 
Fisioterapia
Condutas de Fisioterapia

Por mais um ano o
serviço de fisioterapia
realizou no dia 18 de
agosto um grande
evento, reunindo
diversos palestrantes
com o objetivo de
apresentar algumas
condutas que fazem
parte do seu rol de
procedimentos.



HSP recebe visita do 
Governador do Lions 
Clube
Projeto "Anjos do Hospital"

Desde 2015 o Hospital
implantou o Projeto "Anjos
do Hospital" que tem o
objetivo de envolver os
Clubes Sociais de nossa
cidade nas melhorias da
instituição. No dia 21 de
agosto recebemos a visita do
Governador do Lions Clube,
João Paulo, visto que o Lions
Clube Muriaé Centro e o
Lions Clube Hellen Keller
fazem parte deste projeto.
O objetivo da visita foi
apresentar ao governador o
Hospital São Paulo, as
necessidades desta
instituição e o trabalho de
melhoria que tem sido
desenvolvido por estes
Clubes.

Encontro de 
Gestantes
Licença Maternidade

No dia 16 de agosto
aconteceu mais um
encontro do Projeto
Gestantes. O encontro
se iniciou com um
delicioso café da manhã
na sala do SESMT, em
seguida nossas
funcionárias grávidas
receberam orientação do
Coordenador de
Departamento Pessoal
Tarcísio, que tirou suas
dúvidas sobre licença
maternidade,
Amamentação no
trabalho, férias,
atestados, entre outros.



Campanha no 
Bahamas Mix
Projeto Troco Solidário

No dia 26 de agosto a
Equipe do Telemarketing do
Hospital São Paulo
juntamente com os
estagiários do Curso
Técnico de Enfermagem
acompanhados do
Supervisor de Estágio
Dwovany Lacerda,
realizaram no
Supermercado Bahamas
Mix a Campanha do Projeto
Troco Solidário, que tem
sido em benefício do Pronto
Socorro do Hospital.
A campanha também
destacou a comemoração
do Mês Agosto dourado,
incentivando a
amamentação.

III Jornada de 
Nutrição
Diabetes e Obesidade

Aconteceu no dia 29 de agosto a
III Jornada de Nutrição do
Hospital São Paulo. O evento
contou com a presença do
Provedor Sr. Messias Soares
Vardiero, da Administradora Rita
de Cássia Pereira de Castro, do
Diretor Clínico Dr. Cláudio
Pompei, Diretor Técnico Dr.
Pedro Rabelo, da Nutricionista
RT Rita de Cássia Vitório, que
fizeram a abertura.
Além disso palestrou Dr. Cláudio
Rogério, médico
endocrinologista que apresentou
o tema Diabetes Mellitus tipo II
e obesidade e a nutricionista
Denise Quintão que abordou o
tema Diabetes e Obesidade:
Dietoterapia.
O evento contou com um público
aproximado de 100 pessoas, os
quais puderam questionar os
palestrantes, estabelecendo um
debate de muito aprendizado



Reunião Federassantas
Regional Zona da Mata

Aconteceu no dia 29 de agosto,
no Hospital São Paulo, a Reunião
da Federassantas - Regional Zona
da Mata. Esta reunião acontece
de dois em dois meses e tem o
objetivo de reunir todos os
Hospitais da Regional para
estabelecerem estratégias de
melhorias para as instituições.
Além dos representantes dos
Hospitais, da Vice diretora da
Federassantas e administradora
do Hospital São Paulo Rita de
Cássia, participou o
superintendente da Federassantas
Adelziso Vidal e o Provedor do
Hospital São Paulo Sr. Messias
Soares Vardiero.

Treinamento CEBAS
Certificação de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social

Diante da crescente demanda e
das atualizações advindas da
nova legislação para o processo
de renovação/concessão do
CEBAS (Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência
Social) , a Federassantas ofereceu
um treinamento sobre o CEBAS
na reunião regional Zona da Mata
no dia 29 de agosto.
Este treinamento, em formato
OFICINA, prestou orientações
quanto aos documentos que
devem ser enviados ao ministério,
bem como orientação sobre
cuidados que as entidades devem
ter na preparação e
preenchimento desta
documentação, capacitando os
profissionais envolvidos com a
certificação, através de um estudo
prático, sobre o processo de
renovação do CEBAS na área da
Saúde (CEBAS Saúde).



Gestão de 
Faturamento de 
Convênios e 
Particulares
Federassantas - Regional Zona 
da Mata

Aconteceu no dia 30 de
agosto o Curso de Gestão de
Faturamento de Convênios e
Particulares no Hospital São
Paulo. O Curso foi promovido
pela Federassantas
(Federação das Santas Casas
e Hospitais Filantrópicos de
Minas Gerais) e teve como
objetivo compartilhar ações
concretas que vão melhorar
os resultados do
faturamento, discutiu sobre
as regras e padrões do
faturamento de Convênios e
Particular. Além disso trouxe
ao grupo uma discussão
sobre os padrões TISS, suas
alterações e malícias práticas
de apoio ao profissional de
faturamento.

Reunião Capelania
Hospitalar
Capelania Evangélica

Neste ano, a Capelania
Hospitalar Evangélica do
Hospital São Paulo foi
assumida pelo Pastor
Márcio, da Igreja 1ª Igreja
Batista de Muriaé.
Ele tem buscado trabalhar
de forma a melhorar as
visitas realizadas aos
pacientes que estão
internados nesta
instituição. Para isso, toda
última terça feira do mês
acontecerá uma reunião
com todos os visitadores.
No dia 29 de agosto
aconteceu a primeira
reunião, que teve o
objetivo de trocar todos os
crachás dos visitadores a
fim de atualizar e
padronizar a identificação
dos mesmos.



Encontro de Voluntários
28 de agosto - Dia Nacional do 
voluntário

O Hospital São Paulo
realizou no 16 de agosto
o Encontro Anual de
voluntários. O objetivo do
encontro foi reunir e
confraternizar com todas
as pessoas que são
voluntários em nossa
instituição, que realizam
projetos de visitação e
agradecer por este
trabalho que é feito com
tanto carinho e
dedicação.

VI Simpósio de 
Fisioterapia
Condutas de Fisioterapia

Por mais um ano o
serviço de fisioterapia
realizou no dia 18 de
agosto um grande
evento, reunindo
diversos palestrantes
com o fundamento de
apresentar algumas
condutas que fazem
parte do seu rol de

procedimentos.



Curso de Emergências 
Obstétricas
CRM MG e SOGIMIG

Aconteceu no dia 02 de
setembro, no Hospital São
Paulo o Curso de
Emergências Obstétricas,
promovido pelo CRM MG
(Conselho Regional der
Medicina de Minas Gerais) e
SOGIMIG (Associação de
Ginecologistas e Obstetras
de Minas Gerais).
O Curso foi ministrado pelos
professores da SOGIMIG, Dr.
Gabriel, Dra. Juliana e Dra.
Arlene e teve a participação
de vários profissionais do
Hospital São Paulo.

4ª Jornada de 
Medicina 
Hiperbárica
Oxigenoterapia

O Enfermeiro Juliano Andrade
Ribeiro e o operador de Câmara
Hiperbárica, Dilcemar Antônio
Silva de Oliveira, participaram da
4ª Jornada de Medicina
Hiperbárica. O evento foi
realizado nos dias 01 e 02 de
setembro, na Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde de
Juiz de Fora, Suprema, promovido
pela O2 JF, Centro de
Oxigenoterapia Hiperbárica.
Foram abordados vários temas
divididos entre palestras e mesa
redonda. Os temas foram: crânio
bucomaxilofacial, módulo de
mergulho, perspectivas e avanços
da OHB, Pré diabético e
Osteomielite, além do Workshop
curativos, técnicas e coberturas
especiais.



Desfile 6 de setembro
Homenagem ao Hospital São Paulo

No desfile de 06 de
setembro, dia do Muriaense,
algumas escolas
apresentaram como tema a
saúde de Muriaé. E a Escola
Municipal Stella Fidelis ficou
responsável por representar
o Hospital São Paulo.
Agradecemos à Escola, na
pessoa da diretora Luciene,
pelo carinho demonstrado
pelo Hospital.

Mural da CIPA
Acidentes de Trabalho

O Mural da CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho) tem o
objetivo de levar informação aos
colaboradores. Todos os meses
um tema diferente é trabalhado.
O tema é escolhido pelos
membros da CIPA de acordo com
as demandas do Hospital e
funcionários.
No mês de setembro o Mural
trabalhou o tema: Acidente de
Trabalho com pérfuro cortante e
material biológico. No mural foi
descrito algumas dicas de
segurança e cuidado que o
funcionário deve ter,
principalmente sobre o uso
correto de EPI (Equipamento de
Proteção Individual) e o Fluxo a
ser seguido em caso de acidente.



Vídeo conferência
Rastreamento de materiais

A Equipe da
Hemodinâmica do Hospital
São Paulo, participou na
segunda semana de
setembro de uma vídeo
conferência com o tema:
Rastreamento de
materiais.
O objetivo foi ampliar os
conhecimentos para cada
dia mais, melhorar e
aperfeiçoar o
atendimento.

Aconteceu no dia 13
de setembro a Sessão
Clínica das UTI’s. O
tema abordado pelo
fisioterapeuta Ivan
Flores foi Desmame
ventilatório.
Participaram da aula a
Equipe
Multiprofissional do
Hospital.

Sessão Clínica das UTI’s
Desmame ventilatório



Cirurgia Artroscopia
de Punho
O HSP é 1º Hospital da Zona 
da Mata a realizar esta 
cirurgia

O Hospital São Paulo no
dia 14 de setembro
realizou a 1ª cirurgia
Artroscopia de Punho
através do médico
Ortopedista Dr. Hênnio
Alves da Silva, sendo,
também, o 1º Hospital da
Zona da Mata Mineira a
realizar esta cirurgia.
A cirurgia é indicada para
pacientes que apresentam
lesão da fibrocartilagem
triangular no punho. Esta
lesão provoca limitação
de movimentos,
diminuição de força e
principalmente, muita dor.

Polvos de crochê 
ajudam a acolher 
bebês na UTI 
neonatal
Projeto está sendo 
implantado no HSP

Polvos de crochê ajudam a acolher
bebês na UTI Neonatal.
Técnica simples que iniciou na
Dinamarca e já chegou no Brasil.
Há vários relatos de que os
tentáculos lembram o cordão
umbilical e a linha macia dá
conforto aos bebês. É terapêutico, e
é um carinho com benefícios
visíveis: os bebês ganham peso
porque ficam mais calmos,
diminuindo o índice de intubações e
de perdas de acesso venoso, por
ficarem a maior parte do tempo
com as mãos ocupadas com os
tentáculos.
O Hospital São Paulo, após ganhar
os polvos, resolveu implantar o
Projeto como uma pesquisa na UTI
Neonatal. A intenção foi comprovar
os benefícios destes polvos para os
recém-nascidos. Para isto, está
sendo realizado duas avaliações por
dia em cada bebê até a alta.
Muitos bebês foram avaliados desde
a internação até a alta durante o
período de 6 a 12 meses.



Sessão Clínica das UTI’s
Distúrbio na homeostase do 
potássio

Aconteceu no dia 20 de
setembro a Sessão
Clínica das UTI’s. O tema
trabalhado foi Distúrbio
na homeostase do
potássio ministrado pelo
médico residente Dr.
André.
A sessão contou com a
presença da Equipe
Multiprofissional que atua
nas UTI’s.

Curso de 
Automaquiagem
Valorizando as funcionárias do 
HSP

Valorizando as nossas
funcionárias, o SESMT fez
uma parceria com a
diretora independente da
Mary Kay, Walérya Pessata
e vem realizando aulas de
automaquiagem com o
intuito da melhoria da
autoestima, fazendo com
que nossas colaboradoras
se sintam mais felizes,
trabalhando com maior
entusiasmo.



1º Simpósio de 
Cardiologia 
Intervencionista 
para o Clínico

O serviço de Cardiologia e
Hemodinâmica do Hospital
São Paulo realizou o seu
primeiro evento científico de
grande porte no dia 22 de
setembro, tendo como
convidados médicos
cardiologistas
intervencionistas de renome
nacional, que palestraram no
1º Simpósio de cardiologia
intervencionista da cidade de
Muriaé.
O evento contou com a
participação de médicos das
cidades como Além Paraíba,
Cataguases, Recreio, Ubá,
Visconde do Rio Branco,
Muriaé e Itaperuna, além de
inúmeros outros profissionais
da saúde da cidade de
Muriaé e estudantes de
medicina da UNIFAMINAS.

Sessão Clínica das 
UTI’s
Campanha de Sobrevivência 
da Sepse 2017

A Sessão Clínica das
UTI’s do dia 27 de
setembro abordou a
Campanha de
Sobrevivência da
Sepse 2017, uma
abordagem
multidisciplinar, o
primeiro passo. O
tema foi trabalhado
pela enfermeira da
SCIH Irma Barbosa.



Dia Nacional do 
Doador de Órgãos
Campanha de 
Conscientização

Dia 27 é o dia Nacional do
Doador de órgãos e a
Comissão Intra-Hospitalar
de Doação de Órgãos e
Tecidos para Transplante
(CIHDOTT) e na semana foi
realizado uma Campanha
de Conscientização para a
público externo e interno
do Hospital, abrangendo
população em geral,
funcionários e profissionais
da saúde.
Na Campanha foi realizado
teste de glicemia capilar,
aferição de pressão
arterial, distribuição de
panfletos com orientação
sobre a importância de ser
um doador.

Ginástica Laboral 
com os funcionários
Equipe SESC Muriaé

A Equipe do SESC Muriaé
esteve no Hospital São
Paulo no dia 27 de
setembro, realizando
ginástica laboral com
todos os funcionários que
estiveram tomando café
da manhã no refeitório.
O objetivo foi mostrar a
importância da atividade
física no dia a dia de cada

pessoa.
Na oportunidade, foi
divulgado o Projeto de
Acompanhamento
Educacional, PHE, que o
SESC realiza e atende
crianças no contra turno
escolar.



Projeto Mãe Coruja
HSP no PSF do Joanopólis

A Equipe da Maternidade do
Hospital São Paulo, coordenada
pela Enfermeira Ana de Fátima,
visitou no dia 27 de setembro, o
PSF do Bairro Joanopólis para
dar continuidade ao Projeto Mãe
Coruja. Este projeto tem como
objetivo visitar os PSF’s do nosso
munícipio, a fim de estabelecer
vínculo com as gestantes,
orientando-as sobre a
importância do Pré-natal,
orientações sobre parto normal,
aleitamento materno, entre
outros temas, proporcionando
uma condição adequada para a
hora do nascimento da criança.
Desta vez, todas as gestantes
realizaram o Teste rápido de HIV
e Sífilis, que são exames
essenciais e que devem ser
realizados na gestação para
segurança do bebê e da mãe. A
equipe da Maternidade do
Hospital que realizou os testes,
demonstrando segurança para as
gestantes e mostrando a
importância da realização destes.

Setembro Amarelo
Escola em Ação: Psicólogos 
HSP

Os Psicólogos do Hospital
São Paulo, Seliane Ventura e
Denilson Vardiero,
participaram de mais uma
Escola em Ação na
campanha do Setembro
Amarelo.
Dia 26 de setembro, eles
foram à Miraí na Escola
Estadual Santo Antônio para
baterem papo com os alunos
do noturno (ensino médio e
técnico) para falarem sobre
a Valorização da Vida e
Prevenção ao Suicídio.
Além deles, palestrou a
Assistente Social, Mariele
Martins Costa. E os alunos
apresentaram um teatro e
um poema.



Farmacêuticos do 
HSP participam de 
curso
Farmácia Oncológica: 
implementação à clínica

Os Farmacêuticos do
Hospital São Paulo,
Arthur Monteiro, Ana
Luiza Baêsso e Pâmela
Alvim participaram no
dia 23 de setembro do
Curso de Farmácia
Oncológica: da
implementação à
clínica.
O objetivo foi aprimorar
os conhecimentos e
atualizar com as novas
demandas.

Campanha Troco 
Solidário Bahamas
Bahamas Mix

Aconteceu no 30 de
setembro a Campanha no
Supermercado Bahamas
Mix em prol do Projeto
Troco Solidário Bahamas
que tem sido em benefício
do Hospital São Paulo.
A Campanha tem o
objetivo de divulgar o
projeto e oferecer aos
clientes teste de glicemia
capilar e aferição de
pressão arterial
gratuitamente. Desta vez a
Campanha ainda abordou o
tema Doação de Órgãos.
Estiveram presentes a
Equipe do Telemarketing e
os estagiários do CECAP
acompanhados pelo
supervisor de estágio
Enfermeiro Dwovany
Lacerda.



Agradecimento ao 
Troco Solidário 
Bahamas
Bahamas Mix e Empório 
Bahamas

A coordenadora do Telemarketing
do Hospital São Paulo e o
Enfermeiro supervisor de Estágio
do CECAP Dwovany Lacerda,
visitaram as operadoras e
operadores de caixa do
Supermercado Bahamas Mix e
Empório Bahamas, para
agradecerem por todo trabalho
realizado em prol do Projeto Troco
Solidário Bahamas que tem sido
em benefício da nossa instituição.
O objetivo da visita foi levar uma
pequena lembrança para eles
como forma de agradecimento e
fazer uma prestação de contas de
como esse recurso tem sido gasto
e mostrar a importância deste
projeto para o Hospital.
O Hospital trocou todas as
cadeiras da recepção do Pronto
Socorro e está reformando e
melhorando a porta de urgência e
emergência deste setor.

Outubro Rosa
Ação no HSP

A Ação Outubro Rosa
no Hospital São Paulo
começou a todo vapor.
Em parceria com o
SESC, o Psicólogo do
SESMT Denilson
Vardiero e o
Supervisor de Estágio
Dwovany Lacerda
visitaram todos os
setores do Hospital
São Paulo com os
estagiários, a fim de
reforçar a importância
da Campanha Outubro
Rosa e distribuir o laço
rosa que é símbolo da
Campanha.



Campanha Troco 
Solidário Empório 
Bahamas
Ação Outubro Rosa

A Equipe do Telemarketing do
Hospital São Paulo juntamente
com os estagiários do CECAP
coordenados pelo Enfermeiro
Dwovany Lacerda, realizaram
mais uma Campanha de
divulgação do Projeto Troco
Solidário Bahamas que tem sido
em benefício da nossa instituição.
Desta vez a campanha aconteceu
no Empório Bahamas e na
oportunidade foi abordado o tema
Outubro Rosa, a prevenção do
câncer de mama. O evento
ofereceu gratuitamente aferição
de pressão arterial e teste de
glicemia capilar. E com a parceria
da Consultora Independente Mary
Kay Waléria, foi oferecido aos
clientes maquiagem de qualidade,
incentivando a auto estima e o
auto cuidado para as mulheres
que foram fazer suas compras no

supermercado.
Além disso, foi distribuído
panfletos informativos sobre o
mês da prevenção do câncer de
mama

Festa das Crianças
Pediatria do HSP

Aconteceu no dia 11 de
outubro a Tradicional Festa
das Crianças na Pediatria do
Hospital São Paulo.
A festa contou mais uma vez
com a apresentação do Circo
Anjos do Riso e com a
apresentação teatral dos
voluntários do Projeto
Resgate.
Além disso, foi feito a
distribuição de presentes,
guloseimas e um delicioso
lanche preparado pela
Equipe da Unidade de
Alimentação e Nutrição do

Hospital.
As crianças se divertiram
muito e puderam comemorar
esta data tão especial.



Sessão Clínica das UTI’s
Campanha de Sobrevivência da 
Sepse

Aconteceu no dia 18
de outubro a Sessão
Clínica das UTI’s. Foi
abordado a Campanha
de Sobrevivência da
Sepse 1º passo pelas
enfermeiras da SCIH
Irma e Estefani.

Sessão Clínica das UTI’s
Suicídio: Prevenção e pósvenção

A Sessão Clínica das
UTI’s aconteceu no dia
24 às 10 horas na Sala
de Estudos da UTI 2.
A psicóloga Juliana
Bassoli abordou o
tema "Suicídio:
Prevenção e
pósvenção", onde a
equipe
multiprofissional pôde
participar e saber mais
sobre este assunto.



SIPAT 2017
Faça da sua segurança seu 
estilo de vida

Aconteceu na última semana
de outubro a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (SIPAT) 2017 do
Hospital São Paulo. A semana
contou com várias palestras,
atividades com a equipe do
SESC e a apresentação teatral
do Grupo Anjos do Riso.
Foi uma semana recheada de
aprendizado.
Agradecemos a todos que
participaram.

Festa das Crianças do 
HSP
Filhos dos funcionários

Aconteceu no dia 04 de
novembro a Festa das
Crianças realizada para os
filhos dos funcionários do
Hospital São Paulo. Este é um
momento de confraternização
e encontro. Sempre é bom
receber essas crianças em
nossa instituição.
A festa contou com pula pula,
brincadeiras, pintura, pipoca,
algodão doce, cachorro
quente, refrigerante,
guloseimas e picolé. Foi uma
verdadeira festa.



Novembro Azul
Prevenção do Câncer de 
Próstata

Aconteceu no dia 10 de
novembro no Centro de
Estudos e Pesquisas do
Hospital São Paulo a
Palestra Novembro Azul
com o tema Câncer de
Próstata.
O evento teve como
palestrantes Dr. Carlos
Eduardo Féres, Dr. Victor
Fanni, Dr. Eduardo Caldas
e Dra. Carolina Caldas.
Estes apresentaram o
tema e abriu espaço para
o debate, onde os
presentes puderam tirar
dúvidas e expor opinião.
Foi um momento de muito
aprendizado.

Bispo faz visita 
Pastoral no Hospital 
São Paulo
Matriz São Paulo

Neste mês de novembro,
o Bispo da Diocese de
Leopoldina esteve na
Matriz São Paulo - Muriaé
realizando a visita
pastoral. No roteiro desta
visita estava o Hospital
São Paulo.
Acompanhado do Padre
Cícero, Dom José Eudes
percorreu por alguns
setores do Hospital e deu
uma palavra de fé para os
funcionários.



IV Encontro de 
Fornecedores do HSP
Realidade dos Hospitais 
Filantrópicos de MG

Aconteceu neste mês de
novembro o IV Encontro de
Fornecedores do Hospital
São Paulo. O encontro de
2017 teve como objetivo
mostrar para os
fornecedores a real situação
dos Hospitais Filantrópicos
de Minas Gerais.
Para falar deste tema,
esteve presente o
Superintende da Federação
dos Hospitais Filantrópicos e
Santas Casas de Minas
Gerais (Federassantas),
Adezilzo Vidal.
Os fornecedores também
puderam debater, opinar, a
fim de estabelecer vínculos
transparentes e duradouros,
favorecendo as duas
partes.

Visita do 
Governador do 
Rotary Clube
Projetos Anjos do Hospital

Na última semana de
novembro recebemos em
nosso Hospital o
Governador do Rotary
Clube acompanhado dos
rotarianos do Rotary Clube
Muriaé Norte. Ele veio
conhecer o trabalho
desenvolvido por este clube
no Projeto Anjos do
Hospital. Visitou o terceiro
andar (Maternidade,
Pediatria, Puerpério e UTI
Neonatal e Pediátrica) onde
visualizou as benfeitorias
realizadas pelo Rotary
Clube Muriaé Norte.



Projeto Mãe Coruja
PSF José Cirilo e Joanópolis

Em novembro o Projeto
Mãe Coruja no PSF do
Joanópolis foi finalizado
com grande êxito. No
mesmo mês, a equipe da
Maternidade iniciou o
trabalho no PSF do José
Cirilo.
O Projeto tem o objetivo
de orientar as gestantes
sobre a importância do
pré-natal, dos exames que
devem ser feitos, a fim de
evitar doenças e melhorar
o trabalho de parto.
As gestantes tem
respondido bem ao
projeto, podendo tirar
dúvidas com as
profissionais da
Maternidade do Hospital
São Paulo.

1° Simpósio de 
Qualidade e Segurança
Desenvolvendo estratégias de gestão 
em saúde e gerenciamento de riscos

Aos 21 e 22 dias de novembro,
aconteceu no auditório da Casa de
Caridade de Muriaé – Hospital São
Paulo o "1° Simpósio de Qualidade e
Segurança, com o
tema: Desenvolvendo estratégias
de gestão em saúde e
gerenciamento de riscos".
O evento foi uma oportunidade para
os funcionários do hospital São Paulo
se aprofundarem e atualizarem sobre
o Gerenciamento de Riscos e Gestão
da Qualidade em saúde, assuntos tão
atuais e importantes para o dia a dia
de um gestor. Convidamos Aline Melo
Câmara para falar sobre o
tema: Comunicação Efetiva no
ambiente de trabalho; Dulce Maria
Andrade Silvestre para falar sobre o
tema: "A importância da utilização
das ferramentas da Qualidade
para o gerenciamento de
processos"; Eduardo Cezário de
Oliveira para falar sobre o tema:
"Cultivo de Segurança do
Paciente" e Mauricio Cavalcanti para
falar sobre o tema: "Programa 5S: A
nova visão da Qualidade".



1º Seminário de Educação 
Permanente em Saúde
A Educação como base do fazer e 
arte do conviver

Aconteceu no dia 31 de
novembro o 1º Seminário de
Educação Permanente em
Saúde com o tema: A
Educação como base do fazer
e arte do conviver.
O Simpósio contou com a
presença de toda a liderança
do Hospital São Paulo e teve
como objetivo encerrar o
primeiro ciclo de
treinamentos do Núcleo de
Educação Permanente em
Saúde.

Confraternização da 
Hemodiálise
Pacientes, familiares e funcionários

Aconteceu no dia 03 de
dezembro a Grande Festa de
Confraternização da
Hemodiálise do Hospital São
Paulo. A festa, todos os
anos, reúne pacientes,
familiares e funcionários do
setor, num clima de
confraternização,
agradecimento e alegria.
O evento é organizado pelos
funcionários da hemodiálise,
que durante todo o ano
programam e organizaram
esta linda Festa.



Festa das Crianças 
na Pediatria
Natal Feliz

Mais um ano a equipe da
pediatria se reuniu para
comemorar o Natal com
as crianças que estão
internadas em nossa
instituição. Com muita
alegria, amor, e
reforçando o verdadeiro
sentido do Natal, as
crianças puderam
receber das mãos do tão
sonhado Papai Noel os
presentes esperados.
A Festa contou com a
presença do Provedor Sr.
Messias Soares Vardiero,
dos pediatras Dr. Marcos
Guarino e Dr. Carlos
Augusto e da equipe da
Pediatria.

Festa de 
Confraternização do 
HSP
Feliz Natal e ótimo Ano Novo

Aconteceu no dia 15 de dezembro o
almoço de Confraternização do
Hospital São Paulo, oferecido pela
diretoria e administração para os
funcionários desta instituição. É um
gesto simples, com muito amor e
carinho feito para os funcionários,
como forma de agradecimento pelo
trabalho dedicado a esta instituição.
As comemorações iniciaram
agradecendo a Deus, com a
celebração do Culto e da Missa.
O almoço foi preparado pela Equipe
da Unidade de Alimentação e
Nutrição do Hospital, que por sinal,
estava delicioso.
Os funcionários participaram de
sorteios de brindes, e curtiram uma
boa música com a Banda do HSP.
Neste dia também, recebemos o
Deputado Renzo Braz, que trouxe a
notícia de uma verba para reforma
da Hemodiálise, Centro Cirúrgico,
UTI’s.
Sr. Messias Soares Vardiero, em sua
fala, agradeceu a todos e mais uma
vez destacou a importância dos
funcionários, como o bem mais
precioso desta instituição.



Campanha de 
Combate a Dengue
CIPA em ação

Os membros da CIPA
(Comissão Interna de
prevenção de Acidentes de
Trabalho) do Hospital São
Paulo realizaram no dia 14
de dezembro a Campanha de
Combate a Dengue. A equipe
distribuiu panfletos e
orientou a todos os pacientes
e acompanhantes sobre a
importância da prevenção,
principalmente neste período
chuvoso. Troco Solidário Sales 

Supermercado
Uma parceria com o HSP

O Sales Supermercado lançou
a Campanha do Troco
Solidário em benefício do
Hospital São Paulo. A campanha
iniciou no dia 01 de dezembro e
tem sido um grande sucesso.
Durante este mês a equipe do
Telemarketing do Hospital São
Paulo e o enfermeiro Dwovany
Lacerda, estiveram presentes nos
sábados realizando a Campanha
de Promoção da Saúde para os
clientes do Sales Supermercado.
A campanha abordou o tema
AIDS, simbolizando a data
mundial que marca a prevenção
da doença e o tema Dezembro
Laranja, mês dedicado à
prevenção do Câncer de pele.
Para isso, foi feito a distribuição
de panfletos informativos,
orientações e aferição de pressão
arterial e testes de glicemia.



Aula de maquiagem 
para as funcionárias 
do HSP
Festas de final de ano

Foi promovida pela SESMT
uma semana de aula de
maquiagem voltada paras as
festas de fim de ano. As aulas
foram ministradas pela
consultora independente Mary
Kay, Walérya Pessata, que
sempre apóia o hospital em
todos os eventos voltados
para o bem estar dos
funcionários.
Durante todo ano, foram
realizadas várias atividades
neste estilo que contribuem
para a melhoria da
autoestima da mulher, e
segundo o psicólogo do
SESMT, Denilson Messias
Vardiero, "atividades como
estas, fazem a diferença
numa empresa, pois, nossas
funcionárias se sentem mais
felizes e consequentemente
produzem melhor no
trabalho".

Laboratório do HSP 
recebe certificação 
de qualidade
Avaliação classificou como 
Excelente o laboratório

O Laboratório do
Hospital São Paulo foi
avaliado mais uma vez
por participar do
Programa Nacional de
Controle de Qualidade, e
recebeu no ano de 2017
a nota de Excelente no
seu desempenho.
Esta certificação é
realizada todos os anos
e patrocinada pela
Sociedade Brasileira de
Análises Clínicas.



Doações

e

Agradecimento 



Doação de legumes,
verduras e frutas feitas pelo
Vereador de Miradouro
"Paulinho do Manduca" ao
Hospital São Paulo.

Doação de Enxoval para o 4º
andar pelo Lions Clube "Helen
Keller“. O clube participa do
Projeto "Anjos do Hospital São
Paulo", que tem como objetivo
envolver a sociedade e
comunidade organizada nas
melhorias desta instituição.

Doação de Luvas para
recém nascido - O Hospital
São Paulo agradece a Sra.
Maria Aparecida Ferreira
Minarini pela doação de 2.000
mil pares de Luvas para recém
nascido.

Doação de Alimentos - O Hospital
São Paulo agradece ao Motoclube
Rotarockers pela doação. O grupo
realizou um evento no dia 07 de
abril, e todos os alimentos
arrecadados foram doados para a
instituição.



Doação de enxoval para
pediatria - Dr. Carlos Eduardo
Felipe Féres comemorou seus
60 anos de vida. E como
presente de aniversário, ele
pediu aos convidados doações
para a Pediatria do Hospital São
Paulo.

Doação de vasilhas e utensílios para
a Unidade de Alimentação e Nutrição
- As doações foram realizadas pelo nosso
amigo e parceiro Jorge, mais conhecido
como "Varrido", que voluntariamente,
tem ajudado o Hospital. Ele arrecadou
uma quantia de R$ 3.400,00 (Três mil e
quatrocentos reais), no Leilão do
Sindicato Rural de Muriaé, que aconteceu
no dia 26 de maio. Foram leiloados 4
bezerros em benefício do Hospital São
Paulo.

Doação de Cobertores - A
Enfermeira e ex-funcionária da
instituição Sandra fez a doação
de 20 cobertores para a
pediatria do Hospital São
Paulo.

Doações de Cobertores - Dr.
Hellen, médico nefrologista do
Hospital São Paulo comemorou seu
aniversário e como presente de
aniversário, ele pediu aos
convidados doações de cobertores
para a Hemodiálise do Hospital São
Paulo.



Doação de Cadeiras de
Rodas - O Lions Clube
Muriaé Centro, entregou
mais 4 cadeiras de rodas
para o setor de Hemodiálise.

Doação de Cadeiras de
Rodas - O Lions Clube Muriaé
Centro, através do Projeto
"Fusquinha Solidário" criado
pelo leonino Jorge "Varrido",
realizou a doação de 6 cadeiras
de rodas para o Pronto Socorro
e Atendimento Médico.

Doação de Fraldas Geriátricas -
Os alunos dos Cursos de Serviço
Social e Enfermagem da UNOPAR -
Polo Muriaé, coordenados pelas
professoras Tauana, Elzi e
Fernanda, fizeram a entrega para a
instituição das fraldas geriátricas
arrecadadas por eles.

Doação de tintas -
Representantes do Lions Clube
Hellen Keller fizeram a entrega
do restante do material para
continuar a pintura do 4º andar
da instituição.



Doação de Cadeira de Banho -
O Projeto Fusquinha Solidário,
coordenado pelo leonino Jorge
"Varrido" realizou a entrega
juntamente com representantes do
Lions Clube Muriaé Centro, cinco
cadeiras de banho de inox para as
enfermarias do Hospital São Paulo.

Doação de data Show e Notebook – O
Projeto Caminho do Bem foi construído e
proposto pelo médico residente do
Hospital São Paulo, Dr. Davi, e mais uma
vez, o Fusquinha Solidário, coordenado
pelo amigo e parceiro do Hospital Jorge
"Varrido", adotou o Projeto. Com a ajuda
do Lions Clube Centro, Varrido adquiriu e
doou para a pediatria uma aparelho de
data show e um notebook, que será
utilizado no projeto em benefício das
crianças.

Doação de TV - O projeto
"Fusquinha Solidário", organizado
pelo empresário Jorge "Varrido",
doou uma TV de 28 polegadas para
o setor de hemodiálise da
instituição.

A Instituição Hospital São Paulo agradece à
todos pelas doações recebidas, e conta
novamente com o apoio no ano que se
inicia!



Agradecimento
Paciente agradece ao HSP

O paciente Sr. Mauro José
Gaudioso veio até o Hospital
São Paulo agradecer pelo
atendimento recebido no
Hospital São Paulo durante
uma internação de mais ou
menos 2 meses.
Ele trouxe uma faixa com um
dizer de agradecimento,
acompanhado de uma amiga, e
ainda vestido com uma camisa
com o mesmo agradecimento.
Nós do Hospital São Paulo,
ficamos muito mais felizes em
saber que fizemos a diferença
em sua vida.

Agradecimento
Paciente agradece a equipe da UTI

Mais uma vez, o paciente Sr.
Mauro Gaudioso, veio até o
Hospital São Paulo agradecer
o atendimento recebido nesta
instituição. Desta vez ele veio
encontrar e agradecer a
equipe da UTI que com tanto
carinho, atenção e
profissionalismo cuidaram dele
num momento difícil de sua
vida.



Agradecimento
Paciente agradece por atendimento 
recebido no HSP

O paciente Arthur da Costa Orlando
esteve, no dia 22 de agosto, no
Hospital para agradecer as equipes
da UTI 2, Ortopedia e 5º andar pelo
atendimento recebido no Hospital
São Paulo, após ter sofrido um
acidente automobilístico.
Nossa equipe é que agradece pelo
seu carinho Arthur. Desejamos tudo
de melhor na sua vida, muita paz,
alegria e muito sucesso. Que Deus
continue te abençoando.
As enfermeiras Kelly e Simone e a
camareira Luciana foram recebê-lo,
representando estes setores para
receber a lembrança que ele
trouxe, juntamente com sua família
para os funcionários.

Agradecimento
Paciente agradece ao HSP

O paciente Gustavo, que ficou
internado no leito 5 da Unidade
de Terapia Intensiva 2 do
Hospital São Paulo, esteve na
instituição, trazendo uma
lembrança para os funcionários
como forma de agradecimento
pelo atendimento prestado.



Os familiares do Sr. Manoel
Mariano, que esteve
internado por mais de 20
dias no Hospital São Paulo,
vieram trazer em nome
dele, um agradecimento a
todos os funcionários que
com muito carinho e
profissionalismo cuidaram
dele nestes dias de
internação.

Agradecimento
Paciente agradece ao HSP

Familiares agradecem 
atendimento recebido no 
Hospital
Agradecimento a Equipe da UTI 1

Os familiares da paciente
Eny dos Reis Longhi
estiveram no Hospital para
agradecerem à Equipe da
UTI 1 pelo atendimento
oferecido.
Nós do Hospital nos
sentimos felizes pelo
reconhecimento.



Melhorias Alcançadas no 

Ano de 2017

Ambulatório

Elevador 6º Andar



Melhorias Alcançadas no 

Ano de 2017

Ortopedia

Máquinas Lavanderia



Dados 

Estatísticos



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 2017 arrecadou um total de R$ 273.772,50 de doações. Valor este que ajuda o
Hospital a manter os serviços em pleno funcionamento, uma vez que estamos vivenciando
uma crise financeira no país, que afeta rigorosamente os serviços de saúde, prejudicando
os repasses de recursos e verbas.
Já o Estacionamento arrecadou um total de R$ 132.943,50, mantendo uma média mensal
de mais ou menos R$ 11.078,62. Toda esta arrecadação também é destinada à melhorias
para o Hospital São Paulo.
As parcerias com os Grandes Supermercados da Cidade, Bahamas Mix, Empório Bahamas
e Sales Supermercado também foram significativas no ano de 2017. No total, foi
arrecadado um total de R$ 15.973,61, recurso investido no Pronto Socorro da Instituição,
onde foi trocado todas as cadeiras da recepção do setor, para acolher com conforto os
pacientes, a porta de urgência e emergência, onde melhorou o fluxo de entrada de
pacientes.
Agradecemos a todos os colaboradores. Vocês fazem a diferença no Hospital São Paulo”.

Durante o ano de 2017 o SESMT desenvolveu várias atividades para melhorar a qualidade
de vida do Funcionário com projetos e campanhas durante todo o ano, sempre com o
apoio do Hospital São Paulo, como: Encontro de Funcionárias Gestantes, campanhas de
Imunização, Movimento abril Verde, eleição da CIPA, treinamento GCPEC nos setores
assistenciais nos plantões Diurnos e Noturnos, acompanhamento com Psicólogo, Oficinas
Terapêuticas, participação do movimento Setembro Amarelo nas escolas sobre Valorização
à Vida e Prevenção ao Suicídio, Apoio à Tradicional Festa das Crianças do HSP, ao qual as
sacolinhas “Surpresa” são oferecidas pelo SESMT, realização junto à CIPA da Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) 2017, Ginástica Laboral nos
setores, pois percebemos que quando a ginástica laboral era realizada no auditório
tínhamos a participação de poucos funcionários, portanto, a estratégia foi adotada para
atingir o maior número de profissionais possíveis, treinamentos de EPI’s, com temas
motivacionais, comunicação e convivência grupal, ou temas conforme a necessidade de
cada setor. Realização de consultas, exames periódicos e admissionais e demissional,
controle do cartão de vacina.
No ano de 2016 foram realizados:
 1.653 consultas/atendimento;
 760 exames periódicos;
 741 atestados;
 76 admissões;
 76 demissões.

CECAF/ESTACIONAMENTO

SESMT

2015 2016 2017

Acidente de trabalho com perda de tempo 8 14 7

Acidente de trabalho sem perda de tempo 37 46 35

Doenças Ocupacionais 1 0 0

Acidentes de trajeto 2 9 1



Exame/Terapia Externo e Interno no 
Ano de 2017

Parto Normal
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Ano Quant. % Quant. % Total

2015 496 87 75 13 571

2016 565 94 34 6 599

2017 506 93 41 7 547

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2015 775 62 475 38 1.250

2016 540 47 602 53 1142

2017 564 53 509 47 1.073

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

Ecocardiograma 133 51 126 49 247

Eletrocardiograma 2.713 58 1.969 42 4.682

Hemoterapia 3.894 48 4.181 52 8.075

Laboratório de Análises Clínicas 192.770 80 47.947 20 240.717

Raio X 41.376 77 12.159 23 53.535

Ressonância 593 49 608 51 1.201

Tomografia 3.260 72 1.252 28 4.512

Dados Estatísticos



Sessões de Hemodiálise

Volume de Cirurgias no Ano de 2017

Atendimento Ambulatorial, Ortopedia, PS e 

Atendimento Médico

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

Total 3.406 58 2.519 42 5.925

SUS Conv/Part

Ano Quant. % Quant. % Total

2015 82.552 72 31.553 28 114.105

2016 79.183 75 27.078 25 106.261

2017 74.838 71 30.755 29 105.593
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2015 17.678 90 1.915 10 19.593

2016 18.182 88 2.393 12 20.575

2017 19.947 93 1.489 7 20.986
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Número de Atendimento por Clínica no PS no 

Ano de 2017

Clínica Total

Clínica Médica 37.960

Clínica Cirúrgica 14.762

Clínica Pediátrica 10.942

Clínica Ortopédica 3.801

Clínica Obstétrica 3.903

Clínica Anestésica 1.228

Quantidade de Internação por Município no Ano de 2017

Quantidade

Muriaé 6.686

Outros Municípios 3.987

Total 10.643

Quantidade de Atendimento por Município no PS, 

Ortopedia e Maternidade no Ano de 2017

Quantidade

Muriaé 60.242

Outros Municípios 12.354

Total 72.596

Quantidade de Roupa 

Lavada PS no Ano de 

2017

Quantidade de Refeição 

Servida PS no Ano de 

2017

KG

Refeição 29.037

KG

Roupa Lavada 19.273



Quantidade de Roupas Processadas

Quantidade de Refeições Fornecidas

Ano Quant. (Kg)

2015 432.577

2016 432.698

2017 420.069

Ano Quant. (Unid.)

2015 509.006

2016 507.229

2017 510.044
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SUS Conv/Part

Ano Quant. % Quant. % Total

2015 7.181 64 3.978 36 11.159

2016 7.271 67 3.591 33 10.862

2017 7.474 70 3.169 30 10.643 0
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Faturamento Global 

2016 e 2017

Convênios

Faturamento Global 

2016 e 2017
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www.hsp.org.br
facebook/ccmhsp

fernandaqualidade@hsp.org.br

Rua Coronel Izalino, 197 Centro
CEP: 36880-103  Muriaé MG.

Tel.:  (32) 37293700

http://www.hsp.org.br/
http://www.qualidade@hsp.org.br/

