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HISTÓRIA

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 94 anos de atuação em 2021.

Hoje são 152 médicos credenciados em seu corpo clínico

e um quadro funcional de 912 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.



SEDE

O Hospital São Paulo está preparado para oferecer uma

assistência integral e de qualidade. Sua infraestrutura

engloba dois edifícios, funcionais e interligados que

totalizam 89.073m² de área construída e 18.441,59m² de

área verde nativa.

Hospital São Paulo em números:

Área total do terreno: 89.073m²

Área construída: 18.441,59m²

Área ocupada do terreno: 7.475,15m²

Área verde nativa: 62.194m² 

Área livre do terreno: 8.438m² 

Número de colaboradores: 912

Número de médicos credenciados: 152

Total de leitos: 245

Leitos SUS: 166

Leitos de UTI Adulto: 17

Leitos de UTI Pediátrico: 04

Leitos de UTI Neonatal: 06 

Leitos de UTI COVID -19: 12

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



APRESENTAÇÃO

A Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo presta todos

os seus serviços de assistência focados na qualidade destes e na

segurança de nossos pacientes, bem como se utiliza de uma

medicina baseada em evidência e humanização do atendimento. É

certo, ainda, que buscamos sempre o aprimoramento de

protocolos e respostas, através de inovações tecnológicas, que

garantam os melhores resultados na solução dos problemas de

saúde.

De modo a demonstrar nossa precisão para tratar e vocação para

cuidar, bem como visando manter seu compromisso com a

qualidade de seus relacionamentos e práticas médico-

assistenciais, o Hospital São Paulo divulga seu Relatório Anual

onde consta sua principais realizações no ano de 2021. O

documento está estruturado de modo a retratar uma síntese dos

avanços conquistados e dos desafios a serem vencidos.

No Relatório, também são apresentados, ainda, os principais

dados econômico-financeiros, um resumo dos investimentos e as

ações voltadas aos pacientes, aos colaboradores e ao corpo

clínico durante o ano que se passou

Para mais informações sobre a Instituição acesse www.hsp.org.br.

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


MISSÃO

VISÃO

VALORES

Promover assistência hospitalar humanizada com
segurança e qualidade.

Ser referência no serviço de média e alta complexidade
e ser reconhecido pela excelência na assistência.

• Ética
• Humanização
• Desenvolvimento de 

Competência
• Trabalho em Equipe

• Credibilidade
• Gestão
• Desenvolvimento 

Científico e 
Tecnológico

• Sustentabilidade
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MENSAGEM
DO PROVEDOR

A Casa Caridade de Muriaé - Hospital São Paulo
comemora, em maio de 2022, 95 anos de existência.

A nossa missão principal, antes de resolver os assuntos
da instituição, é melhorar as lideranças, capacitando
seus profissionais nos projetos, MBA de gestão
hospitalar, elaboração e aplicações de protocolos
médicos, com intuito de estabelecer uma ação adequada
para enfrentar e vencer obstáculos.

O comprometimento dos funcionários, enfermeiros,
corpo clínico, parceiros e voluntários da instituição foram
fundamentais para o sucesso do nosso trabalho.

A nossa Instituição continua no propósito de manter um
crescimento sustentável, acompanhando a modernidade
tecnológica, preservando e valorizando seu capital
humano.

Primeiro provedor médico do Hospital São Paulo, sinto-
me muito honrado, ciente de uma grande
responsabilidade, desafio de prover os recursos
necessários para manter crescimento e modernidade da
instituição sem afastar dos ideais dos seus fundadores,
de atender à todos sem distinção, principalmente os
mais carentes e necessitados.

Dr. Edivar Pereira de Almeida



REGISTROS, CERTIFICADOS
E FILIAÇÕES DO HSP

 Certificada como Entidadede 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 2021



A nossa profissional de enfermagem
Águida Valéria do Amaral de 52
anos foi a primeira Muriaeense
vacinada contra o Coronavirus. Ela
foi também uma das primeiras
profissionais da saúde a atuar na
linha de frente no Hospital São
Paulo no combate a pandemia. “Ao
tomar a vacina, a sensação foi de
alívio e de dever cumprido. É muito
ruim sair de casa e não saber se a
gente irá voltar contaminado, mas
essa vacina não significa que a
população pode relaxar, ainda há
muito a ser feito”, completou
Águida.

Primeira muriaeense vacinada

O dia 21 de janeiro foi um dia de
muita alegria e histórico para
todos nós. Depois de 11 meses
ininterruptos atuando no combate
a pandemia, nossos profissionais
da linha de frente foram
imunizados contra a Covid-19. O
Hospital São Paulo durante esses
11 meses nesta luta incansável
contra a pandemia foi a primeira
instituição a receber os pacientes
com Covid na microrregião,
encarou o momento como um
campo de guerra e foi referência
em no estado no tratamento
contra o coronavírus, mesmo no
período em que a doença era
pouco conhecida e as informações
eram escassas.

Vacinação dos funcionários da linha de 
frente



Após 10 meses lutando contra o vírus da COVID-19,
finalmente recebemos uma dose de esperança! A
Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé esteve no
Hospital São Paulo realizando a primeira fase de
vacinação contra o SARS-CoV-2, obedecendo aos
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Foram
vacinados 754 funcionários e médicos do Corpo Clínico
da Instituição. Gostaríamos de aproveitar para
agradecer a toda a equipe da Secretaria de Saúde pela
parceria nessa vacinação e pela dedicação com nossos
funcionários! Trabalhar no Hospital em uma pandemia
não é tarefa fácil e nossos funcionários enfrentaram com
muito amor e dedicação essa missão. Ficaram firmes
para que os quase 600 pacientes que foram internados
com COVID-19 positivo e 6322 pacientes atendidos
externos positivo ou suspeitos, tivessem o melhor
tratamento.

Vacinação dos funcionários do HSP



No início de fevereiro foi
realizada a aplicação da
segunda dose da vacina
para os profissionais de
saúde do Hospital.

Aplicação da segunda dose da vacina nos 
funcionários

No dia 1º de março,
demos boas vindas aos
novos residentes aqui
no Hospital.
Desejamos a todos que
esse período seja de
muito aprendizado!

Boas vindas aos residentes

Foi realizado no dia 05 de
março a aula referente ao
protocolo clínico do
serviço de Neurologia do
Hospital São Paulo.
O tema abordado foi AVC
Agudo e foi ministrada
pelo Dr. Brunno Pinto
Neves.
Estiveram presentes os
médicos do corpo clínico
e também os internos de
medicina e residentes.

Aula sobre AVC Agudo



Formatura dos residentes no auditório do Hospital
realizada no dia 25/02 "Sobre um ciclo importante na
carreia de todo médico: residência. Todo março , junto
com as águas de Tom Jobim fechando o verão, finaliza-
se o primeiro ciclo de muitos médicos: a residência.
Hoje despedimos de vários amigos, que nesses últimos
anos nos trouxeram aprendizado, carinho, estímulo e
nos ajudaram em momento difícil que foi essa
pandemia. Com a promessa de vida em seus corações,
eles partem em busca de suas sub especialidades, para
assim retornarem, quiçá a instituição ou aonde sonham
, completos , especializados , oferecendo um
atendimento qualificado e humanizado . Nós, da
instituição do Hospital São Paulo , agradecemos a todos
vocês, residentes, e desejamos um ótimo início de suas
carreiras. Estaremos aqui de braços abertos aos filhos
que quiserem retornar".
Depoimento da Dr. Fernanda Bastos, coordenadora do
programa de residência.
FORMANDOS
Flávia Mesquita Soares - Área Cirúrgica Básica
João Romário Gomes da Silva - Ortopedia e
Traumatologia
João Paulo Martins de Souza, Maria Cecília Dias Corrêa,
Thaís Cristina Inácio Pires Costa - Clinica médica
Letícia Afonso Pereira Calil, Maria Luiza Pedrosa
Medeiros Fernandes Reis - Ginecologia e Obstetrícia

Formatura dos residentes



A paciente Danielle foi
internada com COVID no dia
27/12/2020. Ficou quase três
meses internada, chegou a ser
entubada e no dia 12/03 teve
alta e pode retornar para casa.
Danielle é mais uma vitoriosa.

Alta de paciente COVID

O Hospital São Paulo passa a contar com mais um
importante equipamento de alta tecnologia: trata-se do
microscópio cirúrgico ZEISS, considerado o mais
moderno da categoria por proporcionar imagens de alta
resolução, maior profundidade de campo e muito mais
iluminação para o cirurgião principal e o médico
assistente, além de foco automático de alta velocidade e
imagens nítidas independente da ampliação.
Esta aquisição ampliará de forma significativa a
qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes que
precisam passar por cirurgias neurológicas.
Os resultados das cirurgias neurológicas serão ainda
melhores com este moderno microscópio, por
proporcionar maior segurança aos pacientes e mais
recursos aos profissionais nas micro neurocirurgias de
tumores e aneurismas intracranianos.
O equipamento já está em uso e já realizamos nossa
primeira cirurgia (aneurisma cerebral) pelo Dr. Nilton
Abreu.

Investimento na saúde



Depois de dias de luta e muita
determinação o paciente Leandro
Ribeiro Santos foi extubado. A
notícia veio de uma forma
emocionante através dos nossos
profissionais: as fisioterapeutas
Vanessa Duarte e Patrícia, a
enfermeira Ana Karolina Ellis, as
técnicas de enfermagem Eduarda
Mendes e Tamires e o médico Dr.
Leonardo Medina.

Toda vitória deve ser comemorada!

O serviço de Hemodinâmica do Hospital São Paulo
adquiriu um novo equipamento para realização de
exames de Cateterismos, Arteriografias, Angioplastias,
Implante de Stents, Implante de Endoproteses,
Embolização de Aneurismas e Embolização de Tumores.
Este equipamento é o Philips Azurion. Considerado um
dos mais modernos do mundo.
Com ele conseguiremos imagens com maior precisão,
ganho de tempo e menos utilização de contraste.

Novo equipamento para Hemodinâmica



E tivemos mais uma alta.
Desta vez foi na UTI NEO.
O pequeno Gael de apenas 6 meses
ficou 14 internado com COVID-19 .

Alta de paciente COVID na UTI Neonatal

A campanha “Abril pela Segurança do Paciente” é uma
iniciativa do Ministério da Saúde e seu intuito é que
todos contribuam para a qualificação da assistência nos
serviços de saúde e disseminem práticas seguras para
proteger o bem mais valioso do paciente: a vida!
Para comemorar esse mês, o Hospital São Paulo realizou
ações importantes relacionadas ao tratamento para o
paciente. Uma delas foi a atuação das profissionais da
UTI COVID, Ivonete Gama Sousa e Cristiane de Lima
Nery Almeida, que mostraram que a luta contra a Covid-
19 não precisa ser tão solitária: elas encheram duas
luvas de látex com água morna e colocaram nas mãos
dos pacientes para imitar o calor do toque humano. Além
de o paciente se sentir acolhido e seguro, essa atitude
promove maior segurança à assistência, pois melhora a
perfusão capilar periférica.
Além disso, nos dias 22 e 23, foi realizada uma
capacitação para os funcionários da Hemodiálise sobre as
barreiras de segurança para o paciente. O treinamento
foi ministrado pela enfermeira do Núcleo de Segurança
do Paciente, Ana Karolina Ellis.
Parabenizamos toda a equipe do Hospital, não só pela
qualificação do cuidado ao paciente, mas também pela
iniciativa de elaborar planos setoriais e incentivar novas
ações na instituição.

Abril pela Segurança do Paciente



O Grupo de Trabalho
Humanizado (GTH) do
Hospital São Paulo realizou
ações em comemoração ao
Dia das Mães!
Foram entregues
lembrancinhas para as mães
na Pediatria, Puerpério, UTI
Neonatal e Maternidade.
No refeitório do Hospital
também foram servidas
sobremesas após o almoço
com o apoio da equipe UAN.

Dia das mães

Em comemoração a Semana da Enfermagem, o Hospital
São Paulo realizou um café da manhã com música ao
vivo para todos os profissionais de enfermagem da
Instituição.
Parabenizamos e agradecemos a todos pelo empenho e
dedicação nos serviços prestados, principalmente no
período de pandemia, a qual muitos não mediram e não
medem esforços no enfrentamento à doença.
Todos vocês são verdadeiros heróis incansáveis!

Semana da Enfermagem



No dia 29 de maio o Hospital São Paulo completa 94 
anos de existência.
Embora o momento não seja de festa, não podemos 
deixar de lembrar de uma data tão importante para 
todos nós. São anos de muita dedicação, de lutas e 
conquistas.
Nesta terça (26/05) foi realizada uma missa para 
agradecer por tudo que já conquistamos e por todos 
que salvamos e também para pedir por dias melhores.

94 anos do Hospital São Paulo



No dia 28 de maio, a obstetra Dra. Izabella Ambrósio
foi chamada na UTI COVID para avaliar uma paciente
gestante em coma e entubada. Feita a avaliação, foi
constado que a mesma estava em trabalho de parto
prematuro. A situação foi comunicada para toda a
equipe da UTI COVID, UTI Neonatal, Equipe da
Obstetrícia e Pediatria e juntos decidiram que o melhor
para salvar a mãe e o bebê seria realizar o parto
normal no próprio setor, já que a mãe não teria
condições de ser transferida para o Centro Cirúrgico.
A situação se mostrou ainda mais delicada, uma vez
que o bebê não se encontrava em posição adequada
para o parto, e foi ai que prevaleceu todo o
conhecimento e habilidade da Dra. Izabella e sua
equipe na realização do parto. Ao nascer, o bebê
apresentou batimentos baixos, recebendo de pronto os
cuidados da equipe de pediatra, apresentando
melhoras significativas. O bebê foi transferido para a
UTI Neonatal e 4 dias após seu nascimento, já não
precisa mais do tubo para respirar.
Junto ao nascimento do bebê, a mãe começou a
apresentar melhoras, acordando do coma após 3 dias,
sendo avisada que o parto tinha sido realizado.
Mãe e bebê continuam internados e sendo muito bem
cuidados. E nós, vivendo histórias como essa, seguimos
acreditando que existe sim esperança em meio essa
doença.

O Milagre da Vida



Nos dias 23 e 24 de junho, o
Grupo de Trabalho Humanizado
(GTH) e a CIPA, realizou uma
ação junina para os
funcionários. O objetivo foi de
trazer a alegria das festas
juninas para nossa instituição,
uma vez que estamos vivendo
tempos difíceis.
A participação e o evento foi
realizado sem a aglomeração
das pessoas e montamos de
forma que os funcionários
passassem pelo local sem
permanecer.
Mesmo na pandemia, vamos
viver a alegria das festas
juninas.

Ação Junina

O vice-governador de Minas, Paulo Brant, visitou o
Hospital São Paulo nesta terça (29/06) para conhecer de
perto nossas instalações. Acompanhado de autoridades
locais e de membros da nossa instituição, ele pôde
conhecer a abrangência do Hospital São Paulo pelo
serviços prestados e visitou setores com instalações
novas, setores já reformados e setores que ainda
passarão por reformas, como a nova sala de ultrassom
que vai ser inaugurada no terceiro andar, a
Hemodinâmica, a Hemodiálise , o Centro Cirúrgico e a
Ressonância Magnética.

Visita do vice-governador de Minas Gerais



No dia 01 de julho tivemos a
satisfação de sediar um importante
curso para médicos hemodinamicistas
com a presença de colegas de várias
cidades de Minas Gerais e Rio de
Janeiro e realizamos um caso ao vivo
de troca valvar aórtica percutânea
(TAVI) na hemodinâmica com uma
plateia nobre com vários especialistas
no assunto.

Curso para médicos hemodinamicistas

No dia 05 de julho uma equipe médica do Hospital São
Paulo, de Muriaé, acompanhou até a saída, o paciente
curado da Covid, Johnny Levate, 33 anos, o qual foi
recepcionado com muito louvor e agradecimento, pelos
seus pais, Josetel e Ana Rita e demais familiares, pelo
pastor João Carlos Santos, pelos membros da Igreja e
amigos.
A volta milagrosa para casa, acontece 24 dias após
internação que ocorreu no dia 11 de junho; foi intubado
no dia 19 de junho, um dia antes de seu aniversário, e
permaneceu neste quadro gravíssimo, até o dia 26, e
hoje esta boa notícia.
A saída foi um grande momento de agradecimento a
Deus, lembrando que Johnny precisou de um
medicamento caro, o qual foi conseguido pela família e
amigos em uma “vaquinha” com duração de apenas
cinco horas.

Alta de paciente COVID



A enfermeira Carla Cosme, da UTI 1, juntamente com o
Núcleo de Segurança do Paciente, colocou em prática a
ideia de confeccionar coxins, que são uma espécie de
almofada feita de espuma D33+ caixa de ovo, que é
colocada sob o paciente, para auxiliar na distribuição do
peso e proteção, dando mais conforto e evitando lesões
aos pacientes de COVID que precisarem ficar de prona
(de bruços).
Parabenizamos a todos os envolvidos pela iniciativa de
sempre buscarem o diferencial, visando a melhoria na
qualidade e segurança do atendimento dos nossos
pacientes.

Profissionais que fazem a diferença

No dia 14 de julho tivemos a visita do governador de
Minas Gerais, Romeu Zema, em nosso Hospital. Na
oportunidade, o governador visitou alguns setores da
Instituição e inaugurou a nova Hemodiálise e a sala de
Ultrassonografia do 3º andar. Junto com o governador,
também estavam presentes o Secretário de Saúde do
Estado Fábio Baccheretti, o 1º suplente de Senador
Renzo Braz, o vice-prefeito e Secretário de Saúde
Municipal Dr. Marcos Guarino, os Deputados Estaduais
Dr. Wilson Batista e Bráulio Braz, o Deputado Federal
Lael Varela e demais autoridades do Hospital São Paulo.

Visita do governador de Minas Gerais



Ação entre amigos de um ar condicionado em prol da
hemodiálise para compra de equipamento de osmose
reversa portátil para tratamento da água.

Nos dias 10, 11 e 12/08 foi realizado o treinamento
sobre Diálise Contínua com os colaboradores do Setor
de Hemodiálise do Hospital São Paulo.
O evento contou com a presença da consultora da
Fresenius Ana Paula.
A Diálise Contínua é um procedimento indicado para
tratar pacientes com lesão renal aguda que estão
hemodinamicamente instáveis e graves, retirar grande
volume sem desestabilizar o paciente.

Treinamento sobre Diálise Contínua com os 
Colaboradores do Setor de Hemodiálise 

Projeto Fusquinha Solidário



No dia 18 de Agosto realizamos algumas orientações
quanto a doação de sangue pós covid. A vida de outras
pessoas depende da sua doação de sangue. Para tirar
suas dúvidas sobre a doação em relação ao
Coronavírus, separamos algumas perguntas e respostas
para lhe orientar.

Posso ser um doador de sangue após ter tido
COVID-19?
Sim, mas somente após uma espera de, no mínimo, 30
dias após a melhora total dos sintomas.

Posso doar após ser imunizado contra a COVID-
19?
Sim, mas somente 2 dias após a imunização com a
Coronavac ou 7 dias após a imunização com a
Oxford/AstraZeneca ou Pfizer/BioNtec. É preciso
respeitar os mesmos intervalos em cada uma das doses.

O que fazer se os sintomas da COVID-19 surgirem
dias após a doação?
Ligue imediatamente para o banco de sangue e informe
sobre sua recente doação e os sintomas que estiver
sentindo. Ajude a salvar vidas, doe.

Posso doar sangue após ter tido Covid? 



Por volta das 10h40 do dia 23 de agosto, uma aeronave
da Polícia Militar de Minas Gerais pousou em Muriaé
com uma missão: Captar a doação de órgãos de um
paciente Masculino (55 anos) no Hospital São Paulo.

A equipe médica se direcionou ao Hospital São Paulo,
onde realizou juntamente com a equipe da instituição a
coleta e o transporte.

Todo o procedimento durou cerca de 3h30 e os órgãos
foram levados às 13h30 para o Hospital Monte Sinai,
em Juiz de Fora. O HSP agradece o ato de amor e
generosidade e deseja sentimentos a família. Para ser
um doador de órgãos e ajudar que vidas continuem,
converse com a sua família.

A vontade é sua. A decisão é deles!

Doação de órgãos 



Durante a semana do dia 26
de agosto, foi realizada uma
ação de humanização para
comemorar o aniversário da
nossa paciente gestante Ana
Paula que se encontra
internada na UTI 1 Covid

Celebramos a vida - Ação de humanização 
do GTH 

A CCM-HSP, foi selecionada para o projeto “SAÚDE EM
NOSSAS MÃOS: MELHORANDO A SEGURANÇA DO
PACIENTE EM LARGA ESCALA NO BRASIL” e agora faz
parte do time de 204 hospitais, atuando para reduzir e
melhorar a segurança do paciente em nosso país!
Durante 24 meses, o Hospital será acompanhado pelos
hospitais PROADI SUS, tendo como suporte técnico
educativo o hospital Sírio Libanês e o Ministério da
Saúde para aprimorar as práticas seguras em uma de
nossas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a UTI 2. No
final do mês passado, no dia 30/08/2021, participamos
da cerimônia virtual de Kick-Off de abertura do
Projeto.Em nosso hospital, estamos sempre em busca
de conhecimento, tecnologias e o melhor para atender a
todos!

A CCM-HSP, foi selecionada para o projeto 
“SAÚDE EM NOSSAS MÃOS: MELHORANDO 

A SEGURANÇA DO PACIENTE EM LARGA 
ESCALA NO BRASIL”



Para atender com
segurança e qualidade e
prestar um trabalho
humanizado, o hospital
São Paulo, possui equipe
multidisciplinar qualificada
e preparada e conta com
uma estrutura completa
com tecnologia de ponta,
equipamentos modernos e
de alta resolutividade, para
atendimentos de urgências
e agendados.

Fomos destaque na revista Expressões 
Muriaeense 

Diante de um paciente em Parada cardiorrespiratória os

profissionais de saúde devem realizar as manobras de

reanimação cardiopulmonar (RCP). A RCP é uma

medida de extrema importância para minimização de

sequelas, alívio do sofrimento e preservação da vida

quando possível. Por isso é fundamental uma equipe

treinada e preparada para atuar de forma rápida e

precisa em uma situação de urgência. Mediante isso a

equipe da UTI I realizou o treinamento de PCR no dia

02 de Setembro ministrado pela médica Dra. Yasmim

Mello e equipe.

Treinamento PCR ministrado pela médica 
Dra. Yasmim Mello e Equipe 



Foi dada a largada para a Maratona: Todos Seguros!
Iniciamos a abertura do evento "Profissionais de Saúde
Seguro, Paciente Seguro" para falarmos sobre o Dia
Mundial de Segurança do Paciente representado pela cor
laranja, que é comemorado nesta sexta-feira e sobre a
Valorização da Vida, setembro Amarelo. Os pacientes e
os funcionários da CCM-HSP foram orientados sobre as
Seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente com
o objetivo de conscientizá-los sobre a necessidade da
implementação das práticas de segurança dentro da
instituição. O setembro Laranja, portanto, busca
reforçar a importância do cuidado para a redução de
danos evitáveis.
Além disso, a proposta do evento foi enfatizar a
importância da valorização da vida. Na oportunidade
foram distribuídos marcadores de livro, um deles
contendo o slogan: “Toda vida importa”, e outro
explicando sobre as 6 metas internacionais de
segurança do paciente. Ainda, os funcionários e os
pacientes/acompanhantes receberam um lindo chaveiro
com o tema da campanha. Esse foi um evento
promovido pelo Núcleo de Segurança do Paciente e pela
CIPA do hospital.

Evento realizado pelo Dia Mundial da 
Segurança do Paciente 



O termo Hospital significa estabelecimento próprio para
internação e tratamento de doentes ou de feridos.
Porém, quando se fala em Hospital São Paulo vai muito
além disso. Isso deve-se ao fato de a Instituição
trabalhar com foco na humanização, no cuidado, sem
perder seu lado empresa, baseando suas atividades em
um planejamento estratégico assertivo, pautado na
ética e na evolução diária de suas ações. Outro ponto
que diferencia o Hospital São Paulo deste termo está no
fato da oferta de diversas especialidades em
atendimentos ambulatoriais e especialidades médicas
que vão além do tratamento como também na
realização de exames de média e alta complexidade. O
Hospital São Paulo, possui uma equipe multidisciplinar
qualificada e preparada para atender sua necessidade,
com total segurança, carinho e cuidado. Possui uma
infraestrutura completa, com instalações confortáveis e
uma tecnologia de ponta, com equipamentos modernos
e de alta resolubilidade. Em 2019, implementou um
Centro de Especialidades Médicas, onde profissionais de
diversas áreas realizam consultas particular, convênio e
Irmão Amigo, que são agendadas através da Central de
Agendamentos. Nestes 94 anos de existência o Hospital
São Paulo vem inovando e ampliando seus serviços, na
busca constante pela sustentabilidade financeira e
excelência na assistência.

Temos História e Tradição 94 anos 
prestando serviço a toda população de 

Muriaé e Região 



Dando continuidade a Maratona:

Todos Seguros, setembro Laranja,

acompanhe nos posts as boas

práticas implementadas na CCM-

HSP, em relação ao cuidado

materno e neonatal seguro. Com o

mundo ainda enfrentando a

pandemia COVID-19 e as

desigualdades que surgiram como

resultado, as populações mais

vulneráveis e marginalizadas

estão sendo afetadas de forma

desproporcional, devido a

interrupção dos serviços de saúde

essenciais. Segundo a OMS

mesmo antes da pandemia, cerca

de 810 mulheres e 7.000 recém-

nascidos morriam diariamente,

com as causas ocorrendo

principalmente na época do parto.

Cerca de 2 milhões de bebês

também nascem mortos todos os

anos, com mais de 40% ocorrendo

durante o trabalho de parto. A

maioria dessas mortes e

natimortos são evitáveis por meio

da prestação de cuidados seguros

e de qualidade. A CCM-Hospital

são Paulo dispõe de um

atendimento de ginecologia

obstetrícia 24h. Somos referência

para gestante de alto risco e risco

habitual, com parto humanizado

possui UTI neonatal/ pediátrica

com equipe multidisciplinar

preparada para um atendimento

especializado.

Continuidade da maratona: Todos seguros –
Cuidado materno e Neonatal seguro. Aja 
agora para um parto seguro e respeitoso! 



Nos últimos anos, o Hospital São Paulo vem inovando e
ampliando seus serviços, na busca constante pela
sustentabilidade financeira e excelência na assistência.
Alguns serviços foram reestruturados para um
atendimento de melhor qualidade à população. Serviços
de Alta Complexidade: Traumatologia/Ortopedia,
Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardíaca,
Serviço de Hemodiálise, Cirurgia Bariátrica e Tomografia
Computadorizada.
Serviços do nosso Hospital:
- CARDIOLOGIA
- PEDIATRIA
- UTI NEONATAL/PEDIÁTRICA
- OBSTETRÍCIA
- UTI ADULTO
- UTI COVID
A Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo
trabalha para cumprir sua missão que é promover
assistência hospitalar humanizada, com segurança e
qualidade.

Excelência na assistência – Conheça nossos 
serviços prestados para toda população da 

nossa região 

Após duas semanas de
internação e duas cirurgias
o menor C.E.O.F. recebeu
alta hospitalar. Foram dois
anos aguardando a cirurgia
que foi realizada pelo Dr
Gustavo Ribeiro
ortopedista cirurgião de
coluna. A cirurgia foi
realizada totalmente pelo
SUS.

Cirurgia realizada no hospital pelo Dr 
Gustavo Ribeiro (ortopedista cirurgião de 

coluna) 



Fiquem atentos as mudanças nas Orientações Gerais do
Hospital.

Cuide de você, cuide do próximo!

Fique atento as alterações nas orientações 
que já estão sendo válidas em nosso 

Hospital 



A maratona referente ao

Setembro Laranja dedicado a

Segurança do paciente, teve

várias ações durante o mês

realizadas pelo NSP e CIPA , na

CCM- Hospital São Paulo, com o

objetivo de contribuir para

minimizar riscos e danos ao

paciente e profissionais,

refletindo na melhoria da

qualidade do cuidado prestado

na instituição, com dinâmica nos

setores assistenciais de “Mãos

limpas, paciente seguro”,

enfatizando os 5 momentos da

higienização das mãos, conforme

orientação da ANVISA.

Finalizando a maratona no dia

30/09/2021 com o tema

CUIDADO MATERNO E NEONATAL

SEGURO, acompanhado pelo

chamado à ação “Aja agora para

o parto seguro e respeitoso!”

com ações de conscientização

aos funcionários, clientes e

acompanhantes sobre as práticas

seguras implementadas no setor

de maternidade, alojamento

conjunto, unidade neonatal e UTI

neonatal da instituição.

Maratona todos Seguros - Setembro 
Amarelo 



Cirurgia Endoscópica da Coluna Cercvical por Acesso
Posterior. Todos os benefícios da cirurgia endoscópica da
coluna já conhecidos para o tratamento das doenças da
coluna lombar (hérnia de disco, estenoses, cistos
facetários, dor facetaria), também podem ser aplicados
às doenças da coluna cervical! A cirurgia endoscópica da
coluna cervical é pouco conhecida, mas quanto a sua
realização, podemos esclarecer: incisão na pele de
7mm; preservação das fibras musculares; procedimento
mais rápido; sangramento mínimo; ausência ou mínima
dor pós operatória; recuperação mais rápida com
retorno às atividades em poucos dias; alta hospitalar no
mesmo dia; alívio mais rápido da dor; baixa taxa de
infecção e alto índice de sucesso. Existem 2 acessos
principais às doenças a coluna cervical, o acesso
posterior e o acesso anterior. Para realizar a cirurgia
convencional por trás, é necessário descolar
musculatura, o que leva a dor no pós-operatório. Além
disso, as hérnias mais centrais que comprimem a
medula, precisam ser tratadas pela frente. Por isso, a
cirurgia pela frente se tornou muito comum, e aos
poucos a técnica convencional por trás foi sendo
abandonada. No entanto, ao realizar a cirurgia pela
frente, é necessária a colocação de uma prótese cervical
fixa (artrodese) ou móvel (artroplastia); e muitas vezes
o disco intervertebral não está tão deteriorado a ponto
de necessitar substituição. Com o avanço tecnológico,
que permitiu a prática da cirurgia minimamente invasiva
da coluna, o acesso posterior endoscópico percutâneo
ganhou novamente seu espaço no tratamento das
doenças da coluna cervical permitindo descomprimir as
estruturas nervosas sem a necessidade de colocar
próteses e com todos os benefícios acima descritos.

Excelência na assistência – Conheça nossos 
serviços prestados para toda população da 

nossa região 



Está sendo realizado nesta semana o XXIII Congresso
Mundial de Ginecologia e Obstetrícia (versão online) e
temos o orgulho de estar presente com 7 trabalhos
científicos desenvolvidos na instituição CCMHSP, sob a
coordenação do Dr. Carlos Wilson, e participação dos
médicos professores do Núcleo de Saúde da Mulher do
Unifaminas, juntamente com todos os médicos
Residentes de Ginecologia e Obstetrícia da CCMHSP e
alguns Acadêmicos do curso de Medicina Unifaminas.
Em tempo, todos os trabalhos serão publicados na
revista científica internacional, FIGO’s International
Journal of Gynaecology and Obstetrics (IJGO). Sempre
levando o nome da nossa instituição CCMHSP. Para
maiores informações acesse o site FIGO2021.ORG.

CCMHSP presente com 7 trabalhos 
científicos no XXIII Congresso Mundial de 

Ginecologia e Obstetrícia



A saúde mental dos nossos colaboradores também é
nossa prioridade. Por isso foi realizado, no 4º andar,
pela coordenação de enfermagem, SESMT e CIPA um
evento para mostrar que “quem cuida também precisa
de cuidado”, onde colaboradores foram lembrados que
são importantes para nós e através de dinâmica em
grupo puderam lembrar as qualidades um dos outros.
Obrigada a todos que se dispõe a essa missão de cuidar
a cada dia.

Coordenação de enfermagem, SESMT e 
CIPA. Um evento para mostrar que “Quem 

cuida também precisa de cuidado” 



O serviço de Hemodinâmica do Hospital São Paulo
realizou esta semana o primeiro caso de avaliação
funcional invasiva de lesões causadoras de isquemia
miocárdica. O estudo fisiológico de uma lesão
coronariana foi realizado através de um cateter
chamado Presssure Wire (RFR) que avalia o gradiente
de pressão antes e após a lesão coronária, gerando um
coeficiente que quando menor de 089, caracteriza
isquemia miocárdica. Este é um procedimento para
confirmar se uma obstrução coronária é causadora de
uma isquemia miocárdica.
A cintilografia miocárdica é um exame cardiológico que
avalia funcionalmente o paciente e um padrão ouro para
este tipo de avaliação. O Hospital São Paulo também
possui a avaliação fisiológica invasiva de uma lesão
coronária.

Realizamos o primeiro caso de avaliação 
funcional invasiva de lesões causadoras de 

isquemia miocárdica 



Treinamento: Segurança na prescrição, uso 
e administração de medicamentos 

Com o objetivo de incentivar o uso seguro do
medicamento e evitar que ocorram falhas dentro das
Unidades Assistenciais, a CCM- Hospital São Paulo,
entre 13 de setembro a 15/10/2021, realizou o
Treinamento Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso
e Administração de Medicamentos. Entre os temas
abordados, estavam: uso seguro de medicamento, 9
certos para a administração de medicamento. O
treinamento visou capacitar enfermeiros e técnicos de
enfermagem. Os funcionários da CCM- Hospitais São
Paulo, passaram pelo treinamento para a correta
utilização dos medicamentos em toda a cadeia
terapêutica em cada uma das Unidades Assistenciais.



O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da CCM-
Hospital São Paulo, promoveu nos dias 18/10/2021 a
29/10/2021, treinamento com funcionários assistenciais
sobre como notificar incidentes e ativou mais pontos de
notificação de incidentes, com o objetivo de ampliar o
acesso a todos profissionais da instituição, utilizando o
sistema de gestão de qualidade e o formulário de
notificação. As capacitações se dividiram ao longo dos
dias, com o intuito de abranger a maioria dos
profissionais. Segunda a enfermeira responsável pelo
NSP, Ana Karolina Ellis S. Schettino, “esse treinamento
tem a intenção de fortalecer a cultura da notificação dos
eventos adversos, mudança de cultura punitiva para
cultura resolutiva”, refletiu. Em cada treinamento, o
profissional explicou o fluxograma de análise de
notificações de incidentes e os conceitos de dano, risco
e incidentes, para que os colaboradores notifiquem no
sistema e no formulário, preenchendo de forma
adequada as ocorrências de circunstância de risco.

Treinamento com funcionários assistenciais 
sobre como notificar incidentes 



Campanha do Dia Mundial de Combate ao 
Diabetes 

Foi realizado nesta quinta (11/11) no Hospital São Paulo
a Campanha do Dia Mundial de Combate ao Diabetes.
Durante o evento realizamos diversas ações, entre elas:
- Aferição de pressão
- Teste de glicemia capilar
- Índice de Massa Corporal (IMC) com uma equipe de
Nutricionistas
- Orientações sobre a importância de uma alimentação
saudável, sintomas iniciais, atividade física.
Além de tudo isso, frutas in natura foram servidas para
todos os participantes.



Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, aconteceu no
Hospital São Paulo o III Simpósio de Qualidade e
Segurança com o tema: “O papel da liderança no
desenvolvimento da cultura de segurança e qualidade”.
O evento que aconteceu de forma 100% online, teve a
seguinte programação: No dia 10, o médico
coordenador da UTI Covid do hospital, Dr. Leonardo
Gomes de Araújo, falou sobre: “A importância da
integração da equipe multidisciplinar na melhoria da
qualidade no cuidado: A experiência no atendimento ao
COVID.” Já no dia 11, a gestora corporativa de
qualidade Paula Azevedo, abordou: “O papel da
liderança na busca da certificação hospitalar”. E por fim,
no dia 12, a enfermeira de melhorias do hospital Sírio
Libanês, Monique Araújo de Jesus, palestrou sobre:
“Segurança do paciente e suas interfaces: um
compromisso de todos”. O evento foi uma excelente
oportunidade para troca de aprendizado e experiências.
Esperamos que o simpósio tenha contribuído de forma
positiva para todos os participantes deste evento.
Agradecemos a todos pelo envolvimento e parceria,
especialmente aos nossos palestrantes.

III Simpósio de Qualidade e Segurança 



O Hospital São Paulo ficou entre os 5 melhores trabalhos
desenvolvidos na área de Custos promovido pela
FEDERASSANTAS (Federação dos Hospitais
Filantrópicos) através do Projeto PROAGS (Programa de
Atualização para Gestores de Saúde). O Projeto em
2021 foi voltado a área de custos e tiveram como
facilitadores os consultores Luis Santin e Adevilson
Martins, ambos da Gesti Soluções. Contou com a
participação de 52 Hospitais das 7 Regionais do Estado
de Minas Gerais. Os Hospitais participantes tiveram a
oportunidade de apresentar um case da sua Instituição.
O setor de Custos está sob a coordenação de Laís
Cavalher.

Ficamos entre os 5 melhores projetos da 
Federassantas

Nota de esclarecimento à população de 
Muriaé



Ampliação do Setor de Hemodiálise da Casa de Caridade
de Muriaé Hospital São Paulo teve comemoração pelos
funcionários e pacientes nos dias 14 e 15/12. Tivemos a
presença do nosso amigo Varrido que já beneficiou o
setor com várias doações através do Projeto Social
Fusquinha Solidário. No mesmo dia foi realizado o
sorteio da rifa de um micro-ondas, no qual o número
sorteado foi 632. Agradecemos aos pacientes por confiar
no nos serviços prestados e aos funcionários por
fazerem parte desta equipe com profissionalismo,
dedicação e humanização.
Agradecemos também as doações recebidas dos
pacientes, funcionários, comunidade, projeto Fusquinha
Solidário, Padaria Delícia do Pão, Supermercado
Lourenço, Padaria Pão Chic, Horti Barra, Arlindo,
Supermercado Levate, colaboradores da Lojas
Americanas, ex vereador Vandinho, Supermercado
Pioneiro, Karlos Informática, Padaria Imperial e Hospital
São Paulo. Só temos a agradecer, agradecer e agradecer
a Deus.

Nosso setor de hemodiálise foi ampliado e 
foi comemorado pelos funcionários e 

pacientes 



Dia 20/12 aconteceu a manifestação na porta do
Hospital São Paulo para protesto contra o não repasse
do recurso de aproximadamente R$300 mil destinados à
Unidade de Urgência e emergência. Os manifestantes,
muitos deles funcionários, se vestiram de preto como
forma de protesto. Alguns vereadores também
estiveram presentes no ato. Durante a manifestação, o
provedor do Hospital São Paulo, Dr. Edivar Pereira falou
sobre a importância das portas da instituição estarem
sempre abertas para atender a população mais carente.
A administradora, Rita Pereira voltou a afirmar que
todas as contas do município foram prestadas a
Prefeitura e pediu uma audiência pública na Câmara
Municipal para esclarecer toda a parte financeira que
envolve o hospital. Pacientes e ex-pacientes da
instituição também deram depoimentos. Em seguida, o
Secretário de Governo da Prefeitura de Muriaé, Paulo
Sérgio Amaral fez o uso da palavra. Segundo ele, o que
está em jogo é a saúde da população. “Não se trata de
uma manifestação contra ninguém. É uma manifestação
a favor do hospital São Paulo, uma instituição
centenária do município que atende diversos municípios
ao entorno de Muriaé. O Hospital São Paulo necessita
dos recursos para o bom funcionamento dos trabalhos”,
afirmou o secretário. Quem também manifestou
publicamente foi o coordenador da UPA, Dr. César
Ladeira que enfatizou sobre a importância da parceria
do HSP com a UPA. O deputado estadual, Wilson Batista
(PSD) também manifestou sua posição favorável a volta
do repasse e destacou a qualidade dos serviços
prestados à instituição.

Manifestação em prol dos recursos 
municipais



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

Natal é tempo de celebrar a vida, espalhar o 
amor e semear a esperança. Desejamos um 

feliz Natal 



Doações e 

Agradecimentos



O paciente Adriano Leandro retornou ao hospital para
realizar a doação de algumas garrafas de suco em
agradecimento ao atendimento recebido por ele.
Gostaríamos de registrar aqui nossa gratidão !

Recebemos no departamento de assistência Social, a
Doação de mais de duas mil fraldas geriátricas do grupo
de ex atiradores de Tiro de Guerra 04/016 9Muriaé0 da
1° turma de 1989. Segundo o grupo, a ação foi
realizada devido ao elevado número de pacientes
carentes que são atendidos no Hospital São Paulo.
Gratidão a 1° turma do Tiro de Guerra 04/016 de 1989!



A Distribuidora Polmel do grupo Polmel, ambos sediados
em Muriaé, realizou uma doação significativa de fraldas
para o nosso Hospital. A entrega foi realizada pelo
proprietário do grupo Paulo Henrique Lima e do gerente
da distribuidora Bruno Barreto.
Fica aqui o nosso agradecimento.

Gostaríamos de agradecer a Isabela Moura, Evandro
Moura, Pedro Edson e toda sua família, que realizaram
uma cavalgada no Haras Mirante da Filgueira, para a
comemoração do aniversário da Isabela. Esta pediu a
seus convidados como presente cobertores, que foram
doados para o Hospital São Paulo.
Nosso muito Obrigado!



O cenário em Muriaé segue em queda. Após o início da
vacinação, a média de casos tem diminuído diariamente.
Dos casos diagnosticados, poucos tem tido a
necessidade de internação hospitalar. Um cenário bem
diferente do que foi visto no último ano. Ao longo dos
meses que se passaram nossos hospitais lutaram
bravamente no atendimento à população, enfrentando
não só a pandemia, mas também a falta de recursos, a
escassez de equipamentos e insumos essenciais.
Diante dessa situação, os proprietários da Ki Ferro,
presa com mais de trinta anos de história nesta cidade,
sentiram a necessidade de colaborar. Apesar da
dificuldade e alta dos preços de produtos como máscara,
álcool e luvas foram adquiridos e doados mais de 200
kits completos para serem usados pelos profissionais do
corpo médico e de enfermagem do hospital. A doação
foi feita ao hospital São Paulo, referência regional no
tratamento à COVID-19. Os proprietários da empresa
testemunharam as dificuldades enfrentadas pela
instituição e toda a população brasileira. Diante de
cenários como este, os sócios da Ki Ferro entenderam a
responsabilidade da empresa com a cidade e sua
população. Para os sócios, a doação foi apenas uma
forma de retornar à sociedade muriaeense toda a
prosperidade que esta cidade proporcionou à Ki Ferro ao
longo desses mais de trinta anos. A empresa e seus
sócios convidam as demais empresas da cidade a
colaborarem.



Recebemos do Lions Clube Muriaé Hellen Keller, a
doação de 100 lençóis, 50 fronhas, cachecóis e meias de
lã para os pacientes do 4° andar.
Muito obrigado!

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



Obras em 
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HEMODIÁLISE

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO



CENTRO CIRÚRGICO



SALA DO ULTRASSOM

INSTALAÇÃO DE ELEVADOR TK



CONCLUSÃO SUBSTAÇÃO 



Equipamentos 

adquiridos



Carrinho manta térmica 

Mesa cirúrgica motorizada 

Microscópio cirúrgico VS OPMI 

TIVATO 700

Processadora de imagem VP-

3500 

Endoscópio flexível EG-

530WR 

Monitor 24 radiance 23yj

Sistema de vídeo endoscópio

Arco cirúrgico GE OEC one 

system

Ventilador pulmonar ix5 

Ventilador de transporte 

microtak total 

Aparelho de anestesia 

carestation

Foco cirúrgico de teto bf

h2/bf h2 

Lavadora endoscopia 

Cardioversor lifeshock pro 

Videolaringoscopio is3-L 

Afastador Beckmann

Cardioversor lifeshock PRO 

Reprocessador de dialisador

Máquina de hemodiálise 

dialog +

Purificador de água por 

osmose reversa 

Bomba grundfos CM5-3 

Ar condicionado 18k Springer 

Monitor Philips 18,5” 

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Switch GS-4210-24T2S 

Reservatório Vertical de Ar 

Comprimido

Filtro MFC0170 MA

Incubadora Canulado

autoclavável

Aparelho de pressão Big  

Bem Riester

Videolaringoscopio IS3-L

Carro de transporte de 

cadáver

Carro Maca Hidráulica RC 

321

Geladeira Consul Duplex

Carro de Emergência

Ar Condicionado 18K 

Springer

Poltrona Diamante

Sofá-Cama Diamond

TV AOC 32 Smart Preto

Oxímetro portátil Sense 10

BPAP T-30T

Osmose Reversan OR 

Portátil DG

Elevador/Guincho para 

paciente acamado

Purificador de Água por

osmose reversa

Elevador completo Thyssen

Krupp

Cardioversor Dualmax

Bomba de Seringa LF Inject
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CECAF/ESTACIONAMENTO

Doações Telemarketing

Doações Telemarketing

2019 2020 2021

R$ 238.546,00 R$ 177.059,50 R$ 158.484,00
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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 2021 arrecadou um total de R$ 158.484,00
de doações. Valor este, bem menor que no ano
anterior, acreditamos que por conta das dificuldades
financeiras causadas pela pandemia, mas que ajuda o
Hospital a manter os serviços em pleno funcionamento,
uma vez que as dificuldades financeiras das instituições
filantrópicas permanecem.
Já o Estacionamento arrecadou um total de R$
73.905,00, também com um valor menor que no ano
de 2020, mantendo uma média mensal de mais ou
menos R$ 6.158,75.
Essa arrecadação é destinada a melhorias na
instituição, por isso, precisamos contar com o apoio e
parceria de todos.
Agradecemos a todos que colaboram, e pedimos,
continuem colaborando. Neste momento tão difícil que
estamos passando, é importante e necessário unirmos
forças para vencermos mais esse desafio e
continuarmos de portas abertas para atender a todos.



SESMT

Durante o ano de 2021 o SESMT desenvolveu várias

atividades para melhorar a qualidade de vida do

funcionário com projetos e campanhas durante todo o

ano, encontro de funcionárias gestantes, campanhas de

Imunização(Gripe e Covid 19), movimento abril Verde,

acompanhamento com Psicólogo, realização junto

à CIPA da Semana Interna de Prevenção de Acidentes

de Trabalho (SIPAT) 2021, treinamentos de EPI’s, com

temas motivacionais ou temas conforme a necessidade

de cada setor e orientações sobre cuidados e prevenção

da SARS- CoV-2 (coronavírus). Realização de consultas,

exames periódicos e admissionais e demissional,

controle do cartão de vacina.

No ano de 2021:

2.730 consultas/atendimento;
780 exames periódicos;
1.831 atestados;
175 admissões;
111 demissões;
53 acidentes de trabalho (biológico, trajeto e típico).

2019 2020 2021

Acidente de trabalho com perda de tempo 07 77 23

Acidente de trabalho sem perda de tempo 25 31 30

Doenças Ocupacionais 03 0 0

Acidentes de trajeto 0 04 10



Exame/Terapia

Externo e Interno no Ano de 2021

Parto Normal Ano de 2021

Parto Cesárea Ano de 2021

SUS CONV/

PART

Quant. % Quant. % Total

Ecocardiograma 15 30% 35 70% 50

Hemoterapia 7.222 69% 3.214 31% 10.436

Laboratório de Análises
Clínicas

216.967 83% 43.672 17% 260.639

Raio X 16.176 90% 1.769 10% 17.945

Ressonância 490 44% 632 56% 1.122

Tomografia 932 51% 885 49% 1.817

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2019 534 92% 47 8% 581

2020 470 92% 39 8% 509

2021 469 92% 41 8% 510

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2019 695 55% 558 45% 1.253

2020 710 61% 457 39% 1.167

2021 693 58% 493 42% 1.186



Sessões de Hemodiálise

Volume de Cirurgias no Ano de 2021

Atendimento Ambulatorial, Ortopedia, Pronto 
Socorro e Atendimento Médico

SUS Conv/Part

Ano Quant. % Quant. % Total

2019 20.566 94% 1.254 6% 21.820

2020 20.150 93% 1.621 7% 21.771

2021 18.838 97% 663 3% 19.501

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

Total 2.949 39% 4.571 61% 7.520

SUS CONV/PART

2019 81.066 72% 31.721 28% 112.787

2020 41.803 68% 19.288 32% 61.091

2021 25.726 41% 37.046 59% 62.772

Números de Pacientes Dia

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

2019 42.230 78% 11.845 22% 54.075

2020 38.170 81% 8.681 19% 46.851

2021 42.199 81% 9.986 19% 52.185



Quantidade de Internação por Município no 

Ano de 2021

Quantidade de Atendimento por Município no 

Urgência e Emergência,  Ortopedia e 

Maternidade no Ano de 2021

Quantidade

Muriaé 18.001

Outros Municípios 7.384

Total 25.385

Quantidade

Muriaé 6.693

Outros Municípios 4.745

Total 11.438

Quantidade de Internação

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2019 8.936 72% 3.554 28% 12.490

2020 8.103 75% 2.752 25% 10.855

2021 8.390 73% 3.048 27% 11.438



Quantidade de Roupa Lavada PS

Quantidade de Refeição  Servida PS

Ano Quant. (Unid.)

Refeição 6.597

Ano Quant. (Kg)

Roupa Lavada 13.335

Quantidade de Roupas  Processadas

Quantidade de  Refeições Fornecidas

Ano Quant. (Kg)

2019 415.569

2020 393.727

2021 418.801 

Ano Quant. (Unid.)

2019 572.786

2020 534.075

2021 580.262



Faturamento Global

CONVÊNIO ANO 2019 ANO 2020 ANO 2021

SUS - Sistema Único
de Saúde

R$ 22.509.572,09 R$ 21.551.937,09 R$ 28.665.752,29

Convênios R$ 19.168.452,43 R$ 17.345.917,23 R$ 19.657.953,10

Particular/Pacote R$ 2.881.201,55 R$ 2.750.201,17 R$ 4.072.627,84

Fonte dos dados Estatísticos: Sistema SYSART
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