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Apresentação

Nada mais compensador do que a
sensação de dever cumprido. O mais
inspirador é olhar para trás e ver que
todo trabalho e dedicação valeram a
pena. Encerramos mais um ciclo e com
isso encontramos mais fôlego para
seguir em frente.
Neste relatório registramos todas as
atividades, dados estatísticos,
investimentos e despesas do ano de
2016, um ano de muito trabalho e
dedicação. Foi um ano difícil para
todas as instituições filantrópicas, mas
jamais desistimos!

Com saúde construímos um futuro melhor!



A Criação

A história do hospital teve inicio em meados de 1.922 quando Izalino
Romualdo da Silva iniciou as primeiras conversas com a comunidade
sobre a construção de um novo hospital na cidade de Muriaé, MG. E em
maio de 1.927 ocorreu uma reunião composta por coronéis e médicos
que formavam a Mesa Administrativa do Hospital São Paulo, onde foram
debatidos e aprovados os novos estatutos e o Regimento Interno do
Hospital São Paulo sob denominação de “Casa de Caridade de Muriaé”.

Estrutura

A Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo é uma instituição
filantrópica, sem fins lucrativos de referência médico/hospitalar de média
e alta complexidade na cidade de Muriaé e nas regiões adjacentes. Sua
estrutura física conta com 211 leitos ativos, divididos entre clínica
médica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, CTI Adulto e UTI
Neonatal/Pediátrica. Tem como missão a “promoção de assistência
hospitalar humanizada com segurança e qualidade”. É referência em
Minas Gerais pela qualidade dos serviços prestados.



Hospital São Paulo – Casa de Caridade Muriaé Hospital São Paulo

Endereço: Rua Coronel Izalino, 187 – Bairro: Centro – Muriaé/MG – CEP:36880-000 – Tel: (32) 
3729-3700

www.hsp.org.br
CNPJ: 227804980001/95
IE: Isento
Declaração de Utilidade Pública Federal – Publicada no Diário Oficial de 11 de Julho de 1983 –

Decreto nº 88.488 de 07 de Julho de 1983;
Declaração de Utilidade Pública Municipal – Dada e Passada na Prefeitura Municipal de Muriaé, aos

13 dias do mês de Dezembro de 1974;
Declaração de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 7.171 de 10 de Dezembro de 1977.
CEBAS SAÚDE (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde) – Registro:

31.251/39 – 25/01/1940 – Renovação através da Portaria SAS/MS Nº 0298, publicada no DOU
em 12 de Abril de 2012.

Filiado ao Sindicato dos Trabalhadores dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Estabelecimento de
Saúde dos Serviços de Minas Gerais.

Inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Muriaé sob o Nº 001/99.
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social de acordo com o Art. 8º da Lei Nº 1.493, e 13

de Dezembro de 1951, conforme Processo Nº 031.251/39.
Certificado de Registro de Entidade de Ação Social, de acordo com a Lei Nº 6.141, de 13 de

Setembro de 1973, e atendendo ao disposto nos Decretos Nº 16.126 de 04 de Março de 1974 e
16.187 de 02 de Abril de 1974.

Filiado a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de Minas Gerais
(FEDERASSANTAS).

Filiado a Associação dos Hospitais de Minas Gerais
(AHMG).

Certificado de Registro no Ministério da Justiça.
Credenciado pelo SUS na média e alta

complexidade. Na alta complexidade são os
serviços:

• Ortopedia/Traumatologia;
• Neurocirurgia;
• Hemodiálise;
• Hemodinâmica;
• Ressonância / Tomografia Computadorizada;
• Cirurgia Vascular.
Serviços de Alta Complexidade não credenciados
pelo SUS:
• Cirurgia Bariátrica.

Identificação



Nossa Ideologia Institucional

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.

Negócio

Assistência Hospitalar

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.



Provedor

Messias Soares Vardiero

Uma vida extraordinária é aquela construída com as superações e conquistas que
fizemos dia após dia com os recursos que temos e os propósitos pelos quais
vivemos. E é nessa certeza que mais uma vez nos reunimos para apresentação dos
resultados de 2016 obtidos pela Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo.

O ano não foi nada fácil, passamos por grandes turbulências financeiras, porém com
a fé em Deus que nunca nos falta e um trabalho voltado para o profissionalismo e o
planejamento conseguimos “sobreviver” a este período difícil.

O Hospital São Paulo segue adiante. Mesmo com recursos ínfimos conseguiu cumprir
a missão que é promover assistência hospitalar humanizada com segurança e
qualidade.

No ano de 2016, a economia brasileira passou por sérios problemas e ainda continua
no ano de 2017, mas não ficamos parados esperando a crise passar. Estamos
correndo atrás de novos parceiros, revisão de contratos, trabalhando com Centro de
Custos, mantendo o número de funcionários, mesmo com aumento de serviços,
buscando assim atravessar a crise sem prejudicar o atendimento daqueles que
necessitam do nosso serviço.

O relatório a seguir mostrará de forma detalhada as realizações, demonstrações
contábeis e gestão de pessoas para que toda a Irmandade tenha conhecimento dos
trabalhos efetivados ao longo do ano de 2016.

Ainda há muito o que fazer, afinal numa Instituição filantrópica, que atende 75% dos
pacientes SUS, com Pronto Socorro aberto 24 horas, os desafios são diários.

Agradeço a Deus pelas conquistas até o momento alcançadas, mas peço a Ele para
me dar sabedoria para conquistar muito mais. Agradeço a cada um dos Irmãos,
membros da Diretoria, Corpo Clínico, Diretor Técnico, Diretor Clínico, Administração
e todos os funcionários, que fazem desta casa um lugar bom para trabalhar e que
atende com excelência e disponibilidade todos que a procuram.

Muito obrigado por tudo.



Realizações e 

Parcerias



Palestra aborda o Tema "Reações Adversas ao uso do Contraste Venoso"

Foi realizado no dia 19/01/16 no Auditório da Casa de Caridade de
Muriaé Hospital São Paulo, uma palestra para os funcionários do SEDIM
e os Técnicos do RX, com o tema, Reações Adversas ao uso do Contraste
Venoso, tendo como palestrante o Enfermeiro Juliano Andrade Ribeiro,
onde foi abordado os tipos de contraste, os tipos de reações, fatores de
risco e medidas preventivas.

Enfermeiros do Hospital César Leite visitam o HSP

As Enfermeiras Ana Paula Marcolongo e Simone Gardone, Presidente e
Vice-Presidente da Comissão de Curativos da CCM-HSP, receberam no
dia 28 de janeiro de 2016 os Enfermeiros Fabyanno, Rita e Valéria do
Hospital César Leite da cidade de Manhuaçu, para uma visita técnica
sobre os procedimentos necessários para a implantação de uma
comissão de curativos, na oportunidade, foram informados sobre o
planejamento dos documentos pertinentes como regimento,
protocolos, padronização de coberturas, parecer médico, parecer
técnico de coberturas, treinamentos, entre outros assuntos relevantes.

10 de março: Dia mundial de Prevenção da Doença Renal

Foi realizada Campanha de Prevenção da Doença Renal dia 10 de
março, na frente do Hospital São Paulo, das 08:00 às 11:00, tendo como
objetivo informar as pessoas sobre os riscos da Doença Renal e como
Preveni-las. Durante a Campanha foi verificado Pressão Arterial, feito
glicemia capilar, esclarecidas dúvidas e feito questionário de avaliação
do Grupo de Risco para a Doença Renal Crônica.

III Jornada Multidisciplinar do Serviço de Nefrologia

A III Jornada Multidisciplinar do Serviço de Nefrologia foi realizada no
dia 10/03/16 teve como foco principal O Paciente Renal Oncológico e
as Rotinas da Assistência Multiprofissional. Os palestrantes foram Dr.
Leonardo Araújo – Médico Nefrologista, Clínico Geral e Intensivista
com o tema Oncologia : Visão Atualizada dos Problemas Renais
Oncológicos; Luana de Souza Gonçalves Braga – Enfermeira
Especialista em Enfermagem em Nefrologia com o tema A
importância do Reprocessamento do Sistema
Extracorpóreo; Nutricionista Rita de Cássia Alves Vitório Braga com o
tema Indicadores de Qualidade Utilizados pelo Serviço de Nutrição em
Hemodiálise e finalizando Letícia Santos Cerqueira – Psicóloga,
Especialista em Saúde Coletiva com o tema Qualidade de Vida do
Paciente em Hemodiálise.



Campanha Dia Mundial do Rim

Foi realizada, no 13/03/16, das 8h às 12h, uma mobilização, em frente
ao HSP, sobre a prevenção da Doença Renal. Os estagiários do curso
Técnico de Enfermagem, do CECAP, sob a supervisão do Enfermeiro
Nefrologista, Dwovany Lacerda, aferiram a Pressão Arterial, realizaram
exame de Glicemia Capilar, aplicaram questionário para triagem de
grupo de risco, fizeram orientações e distribuição de panfletos. Uma
manhã com o objetivo de promover a saúde e os cuidados com os rins.

Palestra com o tema Tuberculose é apresentada no HSP

Aconteceu no dia 15/03/2016 uma palestra ministrada pelo médico
pneumologista Dr. Raimundo Soares de Paula - Coordenador do
Programa de Tuberculose de Muriaé, abordando o tema. Foi falado
sobre prevenção, vacina BCG, teste PPD, diagnóstico, as formas de
apresentação da doença, tratamento, fechando como exemplo um caso
clínico. Compareceram a equipe multiprofissional do hospital São Paulo.

IV Seminário das UTIs do Hospital São Paulo

No dia 30/03/2016, aconteceu o IV Simpósio das UTIs da CCM - Hospital
São Paulo, onde foram discutidos os temas relevantes da urgência e
emergência nas UTIs. Temas abordados: "As novas Diretrizes de
Atendimento à PCR pela American Heart Association 2015; os
instrutores do APH - Atendimento Pré-Hospitalar de Juiz de Fora
realizaram uma simulação realística com boneco sobre os ritmos de PCR
chocáveis e não chocáveis, demonstrando em monitor cardíaco e
realizando o tratamento indicado para cada caso; Gastrostomia
Endoscópica Percutânea (GEP) e seus cuidados, abordando a técnica
utilizada, indicações e contra-indicações."

Treinamento do SESMT para a Manutenção

No dia 30 de março de 2016 foi realizado pelo SESMT um treinamento
com a equipe de Manutenção do Hospital São Paulo onde foi
abordados temas como equipamento de proteção individual,
fluxograma de acidente de trabalho, mapa de risco e dicas de
segurança.
O treinamento teve como objetivo, informar para todos os
trabalhadores do setor medidas de proteção para se evitar acidentes
no trabalho assim como, dos riscos existentes no ambiente hospitalar.
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Eleição da Nova diretoria do HSP

No dia 16 de março aconteceu a eleição da nova diretoria do Hospital
São Paulo. Na Assembleia, que foi realizada no Auditório Dra. Rosemary
Francisco Féres foi apresentada apenas uma chapa, encabeçada pelo
atual Provedor Sr. Messias Soares Vardiero, que foi reeleito pelos
membros da irmandade desta instituição para ocupar o cargo por mais
dois anos.
Na oportunidade foi apresentado a todos os presentes, pela
Administradora do Hospital, Rita de Cássia Pereira de Castro, a
Prestação de Contas do ano de 2015.

Treinamento para as Recepções e Portarias do HSP

Nos dias 22 e 23 de março foi realizado, o treinamento para
recepcionistas e porteiros. O objetivo é discutir a atuação profissional, a
forma de apresentar-se e comunicar-se adequadamente, o trabalho em
equipe e o desenvolvimento de uma atitude proativa de acordo com a
Ética, as normas e padrões de qualidade, respeitando a legislação
vigente, os princípios e Diretrizes do SUS, a Missão, Visão e Valores
definidos para a empresa.

Movimento Abril Verde

Iniciado em 2014, o movimento tem o objetivo maior de reduzir os
acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador, além de
mobilizar a sociedade para prevenção das doenças que ocorrem em
decorrência do trabalho.
A Equipe do SESMT do Hospital São Paulo está no segundo ano dessa
comemoração e mobilização. Para isto, esta equipe começou as
atividades do mês com visitas nos setores e orientações para os
funcionários. Foi entregue o laço verde, que é um símbolo deste
Movimento Abril Verde.

Treinamento do Procedimento Operacional Padrão (POP)

Foi realizado na primeira quinzena de abril o treinamento do
procedimento operacional padrão (POP), que visa Identificar
precocemente os pacientes com indicação de isolamento e direcionar
adequadamente o tipo de precaução de isolamento a ser utilizada, de
acordo com o modo de transmissão sempre que houver pacientes com
o diagnóstico suspeito ou confirmado de doença infecto contagiosa ou
colonizado por microrganismo multirresistente, contemplando as
atividades do Programa de Controle de Infecção Hospitalar e
colaborando no desenvolvimento das atividades juntamente com os
colaboradores.



V Simpósio de Fisioterapia do HSP

Nos dias 09 e 10 de abril, aconteceu no Auditório Dra. Rosemary
Francisco Féres, o V Simpósio de Fisioterapia do Hospital São Paulo. O
evento abordou os seguintes temas: O uso do CPAP Nasal em Recém-
nascido; Eficácia de manobras terapêuticas em pacientes submetidos a
ventilação Mecânica: uma revisão bibliográfica; Abordagem
fisioterapêutica em cuidados paliativos; Mobilização precoce em UTI;
Desmame da ventilação mecânica baseado em evidências. O simpósio
teve como palestrantes Pauliana P. Veggi, Júlia Nicolau, Carolina
Barreiros, Roberta Bruno, Leandro Azeredo.

Show de Prêmios do Hospital São Paulo

No dia 15 de abril, às 19:30h, aconteceu no Sindicato Rural de Muriaé
o 1º Show de Prêmios do Hospital São Paulo.
O evento teve como objetivo arrecadar recursos financeiros para
comprar 23 cadeiras para o setor de hemodiálise desta instituição.

Diretoria Clínica do Hospital São Paulo, biênio 2016/2018 é empossada

A nova Diretoria Clínica da Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São
Paulo, que vai atuar de 2016 a 2018, foi empossada oficialmente
durante cerimônia realizada no dia 15 de abril, no auditório Dra.
Rosemary Francisco Féres, onde assumiram o cargo de Diretor Clínico o
Dr. Cláudio Pompei e de Vice Diretor Clínico, Dr. Pedro Rabello de
Mesquita Filho.

Encerramento Abril Verde e Comemoração Dia do Trabalhador

Nos dia 28 e 29 de abril, aconteceu o encerramento das Ações do
Movimento Abril Verde e a Comemoração do Dia do Trabalhador. O
Movimento Abril Verde, que aconteceu durante todo o mês de abril,
tem como finalidade sensibilizar e conscientizar a todos os
trabalhadores sobre a importância da prevenção dos acidentes de
trabalho, utilizando corretamente os EPIs e tendo atitudes e
comportamentos seguros.
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05 de maio - Dia Mundial de Higienização das Mãos

A higiene das mãos é a principal ação para reduzir a transmissão de
infecções e microorganismos resistentes, consistindo em uma das
medidas essenciais para a prevenção e controle das IRAS (Infecção
Relacionada a Assistência a Saúde), provendo a segurança de pacientes,
profissionais e usuários dos serviços de saúde. Neste contexto o SCIH
abriu a campanha no dia 05 de maio na Reunião de Lideranças, foi
estendida no dia 06 no almoço dos aniversariantes do mês para todos os
funcionários e fechando com orientações e oficina na Unidade de
Pediatria para as mães e crianças presentes.



Treinamento Lavanderia

Nos dias 12 e 13 de maio, os funcionários lavadores e centrifugadores 
de roupas foram treinados pelo técnico da Newdrop , Felipe de Souza.
O palestrante relatou a função de cada produto químico (Detergente, 
Umectante, Acidulante, Bracsan, Aditivo e Amaciante) utilizados na 
lavagem de roupas e a precaução no manuseio dos mesmos.

Campanha do Telemarketing

No dia 20 de maio a Equipe do Telemarketing esteve na cidade de
Miradouro realizando uma Campanha de Divulgação do setor. O
objetivo é mostrar para a população o trabalho do Hospital São Paulo
em Muriaé e região, a fim de captar doadores financeiros para esta
instituição.

Encontro de Gestantes
Janeiro a Dezembro

O Encontro do Projeto Gestante, " A Vida Que Se Renova" inicia com
um delicioso café da manhã na sala do SESMT, oferecidos pelos nossos
colaboradores. As funcionárias gestantes recebem orientações sobre a
gestação, cuidados com o bebê, amamentação, Licença Maternidade,
férias e atestados médicos. São conversas agradáveis e produtiva.

Semana de Enfermagem do Hospital São Paulo

A Comunicação é definida como o ato de produzir e receber
mensagens por meio da linguagem, é também compreender e
compartilhar mensagens enviadas e recebidas. Através deste principio
básico abordamos na Semana da Enfermagem o ‘Processo de
Comunicação’ que veio de encontro as expectativas e necessidades do
serviço de saúde como um todo, o processo de comunicação.

Aniversário do HSP

No dia 03 de junho o Hospital São Paulo comemorou seus 89 anos de
existência com uma linda Festa. As comemorações deram inicio as 08h
com um Culto celebrado pelo Pastor João Carlos Santos, pastor da
Igreja Metodista Wesleyana. As 10h tivemos uma Missa Celebrada pelo
Bispo da Diocese de Leopoldina Dom José Eudes e pelo Padre Roberto,
Capelão.



Grupo de Estudos do 3º andar

Foi realizado no dia 27/05/2016 o primeiro grupo de estudo de
Educação Continuada do 3º andar com os colaboradores do setor
abordando as patologias e os casos existentes que passaram pela
pediatria. Este projeto será realizado uma vez por mês com temas
previamente escolhido pelos próprios colaboradores do setor. A
Enfermeira Coordenadora Ana de Fatima juntamente com a Enfermeira
do setor Marília Nascimento e a Tec. De Enfermagem Rosângela Teixeira
explicaram sobre a Síndrome de Guillain-Barré, apontando suas causas,
os principais sintomas, o fechamento do diagnóstico, o tratamento e os
cuidados de enfermagem associando com os casos ocorridos que
tiveram bom êxito devido diagnóstico precoce e intervenção imediata.

Treinamento de Parada Cardiorrespiratória e manuseio de materiais de 
emergência

No dia 08/06/2016 foi realizado um treinamento de Parada
Cardiorespiratória e manuseio dos materiais de emergência, ministrado
pela enfermeira Kelly Lopes, para os funcionários do 4º andar ala A e B.
O objetivo é treinar e capacitar nossos funcionários para continuarem
prestando uma assistência hospitalar humanizada, com segurança e
qualidade a todos os pacientes que utilizam os serviços desta
instituição.

Projeto Oficinas Terapêuticas

As oficinas terapêuticas têm como objetivo os cuidados com a saúde e
o bem-estar dos colaboradores da instituição, visando uma melhoria
na qualidade de vida e de trabalho dos mesmos. Desta forma,
pretendemos ter colaboradores mais felizes e consequentemente
mais produtivos no ambiente de trabalho, minimizando os efeitos do
estresse.
As oficinas foram organizadas pelo psicólogo Denilson Messias
Vardiero, com o apoio da Equipe do SESMT, sendo que os funcionários
se inscrevem antecipadamente para cada oficina.
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Eleição da CIPA - Gestão 2016/2017

No dia 22 de junho, aconteceu no Hospital São Paulo, um encontro com
as representantes do Lions Clube Helen keller, referente ao "Projeto
Anjos do Hospital", onde entidades da sociedade civil organizada
"apadrinham" um setor do Hospital São Paulo.
O Lions Clube Helen Keller, apadrinhou o setor do 4º andar, onde
funciona as enfermarias do SUS (Masculino e Feminino). O objetivo do
encontro foi apresentar a nova Coordenadora setor, Enfermeira
Mariana Eleutério e discutir todas as ações que darão continuidade
neste ano, tais como a reforma e melhoria dos quartos e doação de
enxoval.



"Broada" de São João

"A Broada de São João" é mais uma iniciativa do SESMT para valorizar
nosso principal capital, que são nossos funcionários. Um momento de
lazer, uns minutinhos que tiramos para relaxar e nos integrar, faz com
que a nossa equipe trabalhe mais feliz e produza com resultados muito
mais promissores.

Psicóloga Organizacional do HSP participa de roda de conversa do IF Muriaé

Em, 15 de junho, o Campus Muriaé promoveu palestras e uma roda de
conversa para discutir a "cultura do estupro" no Brasil. O evento teve a
participação dos alunos e foi aberto à comunidade externa.
A psicóloga clínica e organizacional, Seliane Ventura, o psicólogo clínico
e professor de psicologia Hugo Valente e o advogado Luciano Bastos
compuseram a mesa. O evento foi organizado pelo CEICE (Coordenação
de Extensão e Integração Campus Empresa), CGE (Coordenação Geral
de Ensino) e pelo curso de Design de Moda.

Oficina de Teatro para funcionários

No dia 05 de julho, aconteceu a Oficina de Teatro com os enfermeiros
Ana de Fátima e João Paulo, que contagiam a todos com alegria e
criatividade. Foi mais uma atividade de nosso Programa Saúde do
Trabalhador.
O SESMT do Hospital São Paulo, promovendo a Saúde, Segurança e
Bem estar de nossos colaboradores.

Reunião Equipe HSP

A Provedoria e a Administração do Hospital São Paulo, realizaram nos
dias 04, 05, 06 e 07 de Julho de 2016, a 3ª reunião com todos os
funcionários para Prestação de Contas.
Um dos pontos abordados enfaticamente está relacionado a crise
econômica que o país vem atravessando. Lembrando que esta não é
uma situação obstante de nós e que faz-se necessário buscar meios
para enfrentamento a esta turbulência.

Psicólogo Organizacional participa de Curso em Curitiba

O psicólogo organizacional Denilson Messias Vardiero esteve em
Curitiba, PR, participando de um curso com o conferencista Fernando
kimura (ex-Microsoft), sobre o tema Neuromarketing, ferramenta
bastante inovadora no processo de agregação de valores em
propagandas e estímulo ao consumo.



Projeto Festejar a Vida

O Hospital São Paulo realiza, através da Equipe Multidisciplinar, o
Projeto "Festejar a Vida", que tem como objetivo comemorar os
aniversários dos pacientes internados nas Enfermarias do SUS,
proporcionando aos pacientes uma lembrança desta data tão
importante na vida das pessoas.

Tradicional Festa Julhina do Hospital São Paulo

Aconteceu na última sexta-feira, dia 15 de julho, a Tradicional Festa
Julhina do Hospital São Paulo, no Grêmio Recreativo.
A festa contou com a presença de centenas de pessoas de Muriaé,
Miradouro, Vieiras e Região, que com muita alegria e animação fizeram
da nossa festa, mais um evento de sucesso.

Oficinas Terapêuticas

Mais uma oficina Terapêutica de sucesso realizada com os
funcionários do Hospital São Paulo, na última terça feira (02). Quem
cuida dos outros tem que se cuidar primeiro. Uma boa aparência é
sinal de credibilidade. A auto estima é tudo! Agradecemos Walerya
Pessata por mais uma vez atender nosso chamado, realizando uma
excelente Oficina de Maquiagem com produtos Mary Kay.

III Encontro de Fornecedores do HSP

Aconteceu no dia 28 de julho, no Auditório Dra. Rosemary Francisco
Féres, o III Encontro de Fornecedores do Hospital São Paulo. O
Encontro foi organizado pelo Coordenador do Setor de Compras e
Almoxarifado, Leandro dos Santos, e a Coordenador de Patrimônio
Isabela Alvim.
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Aconteceu na última quarta feira (27) mais uma Oficina Terapêutica
com os funcionários do Hospital São Paulo. Desta vez, quem conduziu
a oficina, foi a Coordenadora de Lavanderia desta instituição Valéria
Ribas, que nos ensinou a reciclar caixinhas de leite, mais do que isto,
ensinou que em tempos de crise, criatividade e inovação fazem muito
a diferença.

Oficinas Terapêuticas



5 de agosto - Dia Nacional da Saúde

Dia 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde. E para comemorar este dia, o
Hospital São Paulo, em parceria com o CECAP realizaram uma
Campanha em frente a instituição. A campanha contou com
profissionais do Hospital e CECAP que distribuíram panfletos com dicas
de saúde, realizaram aferição de pressão e teste de glicemia capilar
gratuitamente a todos os presentes.

Oficina Terapêutica para funcionários

Oficina Terapêutica com os funcionários do HSP esta semana tivemos a
oportunidade de aprendermos a reequilibrar nossa alimentação
melhorando assim nossa qualidade de vida. Uma alimentação mais
saudável e equilibrada contribui para melhorar nossa disposição para o
trabalho, nosso sono, enfim, ativar nossa energia vital positivamente.

Treinamento Realístico nas UTIs adulto

Realizado treinamento realístico na UTI adulto1 e2 pelo Serviço de
Controle de Infecção e o Serviço de Higiene e Limpeza, com atenção na
interação dos processos de limpeza concorrente de superfícies
equipamentos e acessórios. O objetivo contempla o pacote de medidas
visando à redução da contaminação e da disseminação de bactéria
multirresistente.

Campanha da Saúde

No dia 07 de agosto, de 07h às 13h, os estagiários do Curso Técnico de
Enfermagem (CECAP), sob a supervisão do Enfermeiro e Professor
Dwovany Lacerda, realizaram uma mobilização em frente ao Hospital
São Paulo, abordando o tema Saúde e a prevenção de Hipertensão,
Diabetes e Doença Renal Crônica.

Encontro do SESMT com os funcionários do plantão noturno

Aconteceu no dia 12 de agosto uma broada com canjica para os
trabalhares do plantão noturno. Este encontro foi organizado pelo
SESMT, patrocinado pela Nutrir e preparado pela UAN (Unidade de
Alimentação Nutricional).
O objetivo é valorizar estes funcionários que são tão importantes para
o Hospital quanto todos os outros.



UTI’s do HSP recebe certificado da AMIB

As UTI’s da Casa de Caridade de Muriaé-Hospital São Paulo receberam o
Certificado da AMIB - Associação de Medicina Intensiva Brasileira sobre
Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho, reconhecendo que
nossas UTI’s gerenciam seus indicadores de qualidade e desempenho
em consonância com a Resolução da Diretoria Colegiada Nº 7 da ANVISA
(RDC - 7) de 24 de fevereiro de 2010, através do sistema Epimed
Monitor UTI Adulto, contribuindo para a melhoria da qualidade da
medicina intensiva e segurança dos pacientes no Brasil.

Oficina de Arte Terapia

Aconteceu no dia 16/08/16 a Oficina de Arte terapia com os
funcionários do HSP. O objetivo é despertar a criança adormecida de
cada um, revitalizar os sonhos.
É importante deixar a criança que mora dentro da gente exteriorizar
sua energia vital, assim, sentimos mais relaxados, adoecemos menos,
vivemos mais alegres, acreditamos mais em nossos sonhos. Momentos
lúdicos são importantes para reabastecer a motivação de nossos
colaboradores.

Manual de Antibioticoterapia

Iniciado no mês de agosto o controle de uso de antimicrobianos no
ambiente hospitalar através de uma ação de intervenção educativa,
com objetivo de diminuir os fatores de risco predisponente ao uso
inadequado de antimicrobianos, tal ação foi implantada aos cuidados do
médico infectologista Antonino Adriano.

Unidade do Abrigo Externo de resíduos

No dia 22 de agosto foi apresentado a nova Unidade do Abrigo
Externo contemplando a etapa de armazenamento final dos resíduos
gerados na Instituição. Na oportunidade, a RT Ana Maria Luciano
Ligeiro da Mata divulgou as ações propostas para a unidade junto com
a equipe do Serviço de Higiene e Limpeza. Foi oferecido um café da
manhã para os colaboradores apoiadores deste intento.

Palestra: Qualidade de Vida e Dependência Tecnológica

Aconteceu no dia 24 de agosto uma Palestra com o tema Qualidade de
Vida e Dependência Tecnológica, ministrada pelo Dr. Eduardo Mathias
do Grupo Biologia e Saúde.
O objetivo foi reforçar a todos a importância de adotar hábitos de vida
saudáveis e como o uso irregular da tecnologia está prejudicando a
saúde e a convivência social das pessoas.
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II Jornada de Nutrição do HSP

A II Jornada de Nutrição, aconteceu no dia 23 de agosto e foi mais um
dos significativos eventos realizados na instituição no ano de 2016.
Superando todas as expectativas e objetivos esperados, com o intuito de
trazer conhecimentos a todos tanto na área profissional quanto pessoal.

Equipe da UAN participa de treinamento

A Equipe da Unidade de Alimentação e Nutrição do Hospital São Paulo,
acompanhada da Nutricionista RT Rita de Cássia Vitório, participaram
do Curso Cozinha Brasil nos dias 16 a 18 de agosto.

Ações do HSP - Setembro Amarelo

Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a
prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a
respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de
prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde 2014, por meio de
identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e
ampla divulgação de informações.
O Hospital São Paulo apoiando esta ideia, realizou no dia 15 de
setembro uma Campanha de Conscientização na Praça João Pinheiro,
contando com a presença do médico psiquiatra, referência do Serviço
de Psiquiatria do Hospital São Paulo Dr. Leonardo Junqueira,
profissionais da enfermagem, psicologia, serviço social e membros da
CIPA do Hospital São Paulo. Nesta campanha foi distribuído panfletos
informativos e orientações as pessoas que por ali passaram.
E no dia 17 de setembro aconteceu no auditório Dra. Rosemary
Francisco Féres uma palestra com o Dr. Leonardo Junqueira, com o
tema: "Prevenção do Comportamento Suicida".

Mural da CIPA

A nova Gestão da CIPA 2016/2017 implantou o Mural itinerante da
CIPA. O objetivo é levar informação a todos os funcionários do
Hospital São Paulo de forma simples e objetiva.



Treinamento de Enfermagem

No dia 21 de setembro, foi iniciado o treinamento de enfermagem do
Pronto Socorro e Pronto Atendimento, com objetivo de atualizar de
toda equipe nas condutas a serem tomas nas urgências/emergências.
Abordou-se todas as intercorrências que podem chegar ao hospital.
O treinamento contou com as palestrantes Enfermeiras Melina Veiga ,
Simone Marchiori e Mônica Fêlix.

Oficina de Fisioterapia

Aconteceu nos dias 20 e 21 de agosto a Oficina de Fisioterapia, com o
objetivo de oferecer aos funcionários da instituição, um momento de
relaxamento com massagens e alongamentos. Essa oficina é muito
importante e a participação dos funcionários é essencial uma vez que é
direcionada para a saúde ocupacional dos mesmos.
Contamos com a participação dos acadêmicos de fisioterapia da
UNIFAMINAS e com apoio dos profissionais fisioterapeutas da
instituição, Juliana Cerqueira e Júlio Colombiano, cuja equipe é
coordenada pelo fisioterapeuta Ivan Flores.

Programa de Alongamento para funcionários durante a jornada de trabalho

O SESMT empenhado no bem estar dos funcionários e em parceria com
a equipe de fisioterapia da instituição veio a desenvolver um programa
contendo alongamentos para serem realizados durante as micro pausas
na jornada de trabalho. A realização de alongamentos durante a jornada
de trabalho é muito importante para se evitar Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho DORT`s.

Campanha do HSP

Em agosto o Jornal A Notícia de Muriaé comemorou aniversário de 10
anos. Para esta comemoração o Hospital São Paulo e o CECAP (Curso
Técnico de Enfermagem) fizeram uma parceria com o Jornal e montou
uma tenda com equipe do Telemarketing e enfermagem realizando
gratuitamente aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar,
atendendo aproximadamente 200 pessoas. Na oportunidade foi
divulgado a palestra que a CDL de Muriaé e a Associação Pró-
desenvolvimento estão realizando em benefício desta instituição, com
o palestrante Theunis Marinho.

27 de setembro - Dia Nacional do Doador de órgãos

No dia 27 de setembro foi comemorado o Dia Nacional do Doador de
órgãos. Para esta comemoração a CIDOTH (Comissão de Doação de
Órgãos) do Hospital São Paulo em parceria com o CECAP (Curso
Técnico de Enfermagem) realizaram uma campanha de
conscientização sobre a importância da Doação de Órgãos. Foi
realizado gratuitamente aferição de pressão arterial, teste de glicemia
capilar para mais de 160 pessoas. Na oportunidade foi distribuído
panfletos informativos para todos os presentes.
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Treinamento da Unidade de Alimentação e Nutrição

O treinamento do SESMT realizado com a equipe da UAN (Unidade de
Alimentação e Nutrição), coordenada pela Nutricionista Rita Vitório,
aconteceu no dia 28 de setembro no refeitório do Hospital São Paulo. O
treinamento abordou a importância do uso correto dos EPIs e a
prevenção de acidentes de trabalho e cuidados com a saúde
ocupacional.

HSP recebe alunos da UFV

O Hospital São Paulo recebeu na manhã desta segunda feira (3), os
alunos do 2º período do Curso de Enfermagem da UFV (Universidade
Federal de Viçosa).
Os alunos vieram acompanhados do Professor Pedro Paulo Júnior e
visitaram todos os setores da nossa instituição, como enfermarias, CTIs,
UTI Neonatal, Pediatria, entre outros.

Palestra "Sonhar alto, pensar grande"

No dia 04 de outubro, aconteceu no Anfiteatro do Colégio Santa
Marcelina a palestra com o escritor mineiro Theunis Marinho,
organizada pela Associação Pró desenvolvimento de Muriaé (APDM) e
CDL em benefício do Hospital São Paulo. O tema da palestra é o nome
de seu livro, "SONHAR ALTO, PENSAR GRANDE", e Muriaé foi a primeira
cidade mineira a receber este lançamento.

Outubro Rosa

No dia 05 de outubro aconteceu no Auditório Dra. Rosemary Francisco
Féres algumas ações do Hospital São Paulo em comemoração ao mês
Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção do Câncer de Mama.
A CIPA - Gestão 2016/2017 e SESMT (Segurança do Trabalho) em
parceria com o SESC Muriaé realizaram uma palestra com o Analista
do SESC Jander Júnior com o tema: Valorização da Saúde da Mulher –
Uma abordagem sobre o Câncer de Mama e de Colo Uterino. Em
seguida, foi feito pela funcionária do SESC, Ana Tereza (Tetê) algumas
atividades de descontração com os funcionários participantes. Na
oportunidade, foi realizado uma Blitz educativa nos setores de
internação com pacientes, acompanhantes e funcionários, com
distribuição de panfletos informativos, mostrando a importância da
prevenção.

Treinamento de Prevenção e combate ao princípio de incêndio

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho - SESMT do Hospital São Paulo, preocupado com a
segurança de seus funcionários e clientes realizou nos dias 10 e 11 de
outubro de 2016 um treinamento prático de prevenção e combate ao
princípio de incêndio.



Festa das Crianças na Pediatria do HSP

Aconteceu no dia 13 de outubro a Festa das Crianças na Pediatria do
Hospital São Paulo. Este ano a festa contou com a participação dos
alunos do CECAP (Curso Técnico de Enfermagem), coordenados pelo
Enfermeiro Dwonany Lacerda, que alegraram as crianças com os heróis
do "Cosplay" e ofereceram pipoca, algodão doce e brindes.

IV Jornada Multiprofissional do HSP

Aconteceu no dia 17 de outubro no Hospital São Paulo a IV Jornada
Multiprofissional com o tema: "O Trabalho Multiprofissional no
Controle das Infecções". Palestraram sobre diversos temas: Dr
Antonino-infectologista, Ivan Flores-fisioterapeuta, Walquíria Anne -
Enfermeira da Segurança do Paciente e ainda, a Psicóloga Carla Chiarelli
apresentando sua dissertação de mestrado fechando o evento que
enriqueceu a tarde de todos.

18 de outubro - Dia do médico

Bem mais que parabenizar, queremos agradecer a você por exercer a
arte de cuidar da vida com respeito, dignidade e amor.
18 de outubro - Dia do Médico. Parabéns a todos os profissionais
médicos, em especial aos do Hospital São Paulo.
Para comemorar, foi servido um delicioso café da manhã no Salão
Nobre desta instituição.

Tradicional Festa das Crianças do HSP

Aconteceu no dia 22 de outubro a Tradicional Festa das Crianças do
Hospital São Paulo. A festa acontece todos os anos, e tem o objetivo
de confraternizar e comemorar o dia das crianças com os filhos dos
nossos funcionários. Foi oferecido a criançada pipoca, algodão doce,
cachorro quente, refrigerante, picolé, sacolinha surpresa, além de pula
pula, recreação com a equipe do SESC Muriaé e um divertido passeio
de Trenzinho da Alegria.
Todas as crianças receberam ainda, um número para concorrerem a
uma bicicleta oferecida pelo Grupo Nutrir. A sortuda foi Analua.

SIPAT 2016

Aconteceu entre os dias 24 a 28 de outubro a XXI SIPAT (Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) do Hospital São
Paulo. A semana foi dedicada a palestras e atividades voltadas para a
prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A SIPAT
foi organizada pela CIPA-Gestão 2016/2017 e o SESMT (Segurança do
Trabalho).
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Treinamento EPIMED

A equipe de enfermeiros das UTIs do Hospital São Paulo, participou hoje
do treinamento sobre dados e relatórios de sistema (informações
tabulares, informações em gráficos, planilhas) dado pela Epimed em
vídeo-conferência. O objetivo é capacitar, ainda mais, nossa equipe de
enfermagem, para atender a todos que precisam dos nossos serviços.

Campanha Novembro Azul

Aconteceu no dia 01 de novembro, uma Campanha de Divulgação e
Conscientização do mês "Novembro Azul", mês de prevenção ao câncer
de próstata, uma parceria do Hospital São Paulo e CECAP (Curso
Técnico de Enfermagem).
A equipe de estagiários do CECAP juntamente com o coordenador de
estágio, Enfermeiro Dwoni, realizaram uma manhã de orientação,
entrega de panfletos, aferição de pressão, teste de glicemia capilar,
para todas as pessoas que estiveram no Hospital neste dia e recreação
para as crianças, com distribuição de guloseimas e pintura facial.

Blitz educativa - Novembro Azul

Aconteceu no dia 24 de novembro, uma Blitz Educativa de Divulgação e
Conscientização do mês "Novembro Azul", mês de prevenção ao câncer
de próstata, uma parceria do Hospital São Paulo e SESC Muriaé. As
equipes da CIPA (Gestão 2016/2017) e SESMT juntamente com o
analista de saúde do SESC Muriaé, Jander Júnior, realizaram uma tarde
de orientação e entrega de panfletos para todos os funcionários,
pacientes e acompanhantes. O objetivo é levar a população a
importância da prevenção no combate ao câncer de próstata.

Campanha contra o mosquito "Aedes Aegypti"

No dia 29 de novembro, as equipes do SESMT (Segurança do Trabalho)
e CIPA (Gestão 2016/2017) em parceria com a Secretaria de Saúde do
Município de Muriaé, realizaram uma campanha contra o Mosquito
"aedes aegypti".
A campanha teve como objetivo mostrar para funcionários, pacientes
e acompanhantes que o mosquito "aedes aegypti" não transmite
somente a dengue, mas também o zika vírus, a febre amarela e a
chikungunya. São doenças que tem levado várias pessoas a óbito e
com nossa ações e mudanças de hábito podem minimizar ou até
mesmo acabar, basta cuidarmos da nossa casa, da nossa rua.



Confraternização da Equipe Multiprofissional

No dia 30 de novembro a Equipe Multiprofissional do Hospital São
Paulo, coordenada pela Psicóloga Juliana Bassoli, se confraternizaram
com um amigo oculto e um delicioso lanche. O objetivo foi comemorar
as conquistas deste ano de 2016 e firmar compromissos para 2017.

II Show de Prêmios do HSP

No dia 02 de dezembro, às 19:30h, aconteceu no Sindicato Rural de
Muriaé o 2º Show de Prêmios do Hospital São Paulo.
O evento teve como objetivo arrecadar recursos financeiros para
comprar uma máquina hemodiálise que ficará exclusiva para
atendimento a pacientes internados nas UTIs adulto desta instituição.

Campanha do Dia Mundial de Luta Contra a Aids

No mês de dezembro é realizado a Campanha do Dia Mundial de Luta
contra a Aids. Este ano a Campanha tem como tema: "Nós podemos
construir um futuro sem Aids".
Para lembrar este dia, o Hospital São Paulo em parceria com o CECAP
(Curso Técnico de Enfermagem) realizaram uma campanha de
orientação, aferição de pressão, teste de glicemia capilar, distribuição
de panfletos e preservativos.

Confraternização Equipe da Hotelaria

A Célula da Hotelaria do Hospital São Paulo (Manutenção, Arquivo,
Recepção e portarias, Higiene e Limpeza, Lavanderia e Costura e
Unidade de Alimentação e Nutrição), coordenada por Silvana Angélica,
se reuniram para confraternizaram com um delicioso lanche, a fim de
agradecer pelas conquistas deste ano de 2016 e firmar compromissos
para 2017. A Célula da Hotelaria teve grande evolução e crescimento
neste ano de 2016. Foram muitos desafios, mas também muitas
conquistas e avanços.

Confraternização Serviço de Internação e PABX

O Serviço de Internação e PABX do Hospital São Paulo, coordenado por
Terezinha Fintelman, se confraternizaram com um delicioso café da
manhã. O objetivo foi comemorar as conquistas deste ano de 2016 e
firmar compromissos para 2017.
Foi um momento importante e de integração, momento de valorização
do trabalho em equipe que foi realizado e que trouxeram excelentes
resultados para o Hospital São Paulo.
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Confraternização de Final de Ano do HSP

No dia 16 de dezembro o Hospital São Paulo realizou para os
funcionários uma Confraternização de Final de Ano servindo um
delicioso almoço. É um momento onde todos os funcionários se reúnem
para descontrair e se encontrarem.
Na oportunidade, foi celebrado um Culto e uma Missa de Ação de
Graças, agradecendo a Deus por todas as conquistas desta instituição
neste ano.

Festa de Natal da Pediatria

A Equipe da Pediatria do Hospital São Paulo juntamente com o grupo da
Capelania Hospitalar, realizaram a Festa de Natal para as crianças que
estão internadas na pediatria desta instituição. O objetivo é
proporcionar um natal mais feliz para estas crianças que neste
momento mágico, se encontram internadas.
Todas as crianças receberam presentes e uma Bíblia Infantil. Foi servido
também um delicioso bolo e refrigerante.

Festa de Natal dos pacientes da Hemodiálise

A festa de Confraternização dos pacientes da Hemodiálise do Hospital
São Paulo, aconteceu no dia 18 de dezembro, às 11 horas na Escola
Gonçalves Couto, no bairro do Porto.
Agradecemos a todos que contribuíram para a realização desta festa,
que há 15 anos é realizada pela Equipe da Hemodiálise.

Confraternização dos Gerentes

Hoje aconteceu a última reunião da Administração e Provedoria com
todos os Gerentes do Hospital São Paulo. O objetivo foi comemorar
todas as conquistas e avanços do ano de 2016 e firmar novos
compromissos e novas metas para 2017.
A administração reforçou que o tema para 2017 será "Saúde baseada
em evidência". É precisar trabalhar para avançar cada dia mais nos
processos de gestão, financeiro, recursos humanos e assistencial.

Curso de Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho

No período de 07 a 09 de dezembro , foi ministrado na Cidade de Juiz
de Fora o Curso presencial de Vigilância do Câncer relacionado ao
Trabalho aos cuidados do CEREST- Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador. Dentre os objetivos o foco foi estabelecer fluxos para
notificação dos casos de câncer relacionado ao trabalho no SINAN. A
Casa de Caridade de Muriaé –Hospital São Paulo teve como
representante a colaboradora Estefani Miris Ribeiro , membro do
Serviço de Controle de Infecção.



A equipe do SESMT felicita os funcionários do HSP

Concluindo os trabalhos do ano, a equipe do SESMT passou por todos os
setores do Hospital desejando um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de
realizações com muita saúde e que todos em 2017, possam estar bem
atentos ao seu trabalho, utilizando os EPIs, e assim evitando
aborrecimentos e sofrimentos com possíveis acidentes de trabalho.

A Casa de Caridade Muriaé Hospital São Paulo é uma
instituição privada, filantrópica sem fins lucrativos e para
manter seu trabalho necessita de captação de recursos
externos, através de parcerias e recursos estaduais e
federais, através de emendas parlamentares.
Contando também com as doações da sociedade

Anjos da Maternidade

227 Lençóis, 62 camisolas, 25 
mantas, 25 travesseiros, 

Encontro de casais com Cristo 
(Serrania - Miradouro)

Cobertores para o 4º andar

Doações no ano de 2016
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Herivelton Queiroz

Enxoval para o ambulatório

Paulinho do Manduca 
( Vereador de Miradouro)

Legumes e Frutas para UAN

Condesc

Roupa Infantil

Maria Aparecida Secunho Paz

Sapatinhos e toucas para bebê

Lions Hellen Keller

Enxoval para o 4º andar

Lions Hellen Keller

Tintas para a pintura de 6 
quartos no 4º andar



Anjos da 
Maternidade

7 portas para a 
maternidade

Anjos da 
Maternidade

Bola de Pilates

Adélia Brás 

Doação de Fraldas 
Descartáveis

Doações 2016

Tipo de enxoval Quantidade Doador Setor beneficiado

Conjunto longo pagão 162

Parceiros do HSP BerçárioBori 70

Macacão 09

Luva 106

Pijamas 200 CONDESC- UAITEC Pediatria

Pijamas 73 Parceiros do HSP Pediatria

Cobertor 15 Parceiros do HSP

UTI’s
Toalha de banho 44 SESC

Lençol 42 CDL

HemodiáliseLençol 59 Varrido e amigos

Roupa Masculina e Feminina 160 Parceiros do HSP Enfermaria (4º A) e P. Socorro

Lençol 228

Anjos da

Maternidade Maternidade
Fronha 135

Manta 25

Camisola 62

Travesseiro 25

Fronha estampada 47 Parceiros do HSP

Lençol 37 CDL Pronto Socorro

Lençol listrado 124 SESC

5º andarFronha 110 SESC

Lençol 202

Hellen Keller Enfermaria (4º Andar)
Fronha 150

Camisola 20

Cobertor 100

Lençol 08 Parceiros do HSP Ambulatório

Fronha 12
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Melhorias Alcançadas no 

Ano de 2016

Abrigo Externo

6º Andar

Compras e Almoxarifado



6

Melhorias Alcançadas no 

Ano de 2016

Serviço de Cardiologia 

Lavanderia

Ampliação do Pronto Socorro
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O Hospital São Paulo, desde novembro de 2010, conta com o serviço de Telemarketing Filantrópico, que
tem como objetivo, estabelecer parceria com a população de Muriaé e região com o intuito de arrecadar
doações financeiras para ajudar na manutenção de todos os serviços prestados nesta Instituição.
No ano de 2016 arrecadou um total de R$ 260.626,00 de doações.
Nossa instituição atende em média de 6 a 7 mil pacientes por mês no Pronto Socorro, que é um setor
que fecha em déficit todos os meses. É nesse sentindo que as doações fazem a diferença.
Para o ano de 2017, o Serviço de Telemarketing irá realizar Campanhas em todas as cidades e distritos
de abrangência do Hospital, a fim de divulgar o setor e mostrar nosso compromisso com esta instituição.
Temos ainda, o Estacionamento Privativo do Hospital, que também tem o objetivo de aumentar a receita
desta instituição. No ano de 2016 arrecadou um total de R$ 135.256,10, mantendo uma média mensal
de mais ou menos R$ 11.272,00.
Queremos agradecer a todos os doadores e reforçar nossa parceria em 2017. Precisamos garantir a
saúde financeira da instituição e a manutenção dos serviços.
Nós contamos com você!

O SESMT trabalhou no ano de 2016 com a sensibilização dos colaboradores quanto aos riscos a que
estão expostos durante a execução de suas atividades e as formas de prevenção com o uso constante
dos equipamentos de proteção individual.
Realizamos diversas atividades sendo palestras, oficinas como de maquiagem e cuidados com a pele, de
teatro, reciclagem, alimentação saudável e qualidade de vida, fisioterapia, despertando nossa criança
adormecida e revitalizando nossos sonhos, dinâmicas onde foi abordado de forma pratica diversos
temas sobre segurança do trabalho e de saúde ocupacional, treinamentos setoriais, pratica de combate
do principio de incêndio e também aos novos membros da CIPA. Projetos de saúde ocupacional como o
encontro das gestantes, projeto saúde do trabalhador, projeto HSP + saúde e cestas básicas para os
funcionários afastados.
Tivemos o abril verde, outubro rosa, novembro azul, comemoração o dia do trabalhador, eleição da nova
gestão da CIPA, broada de São João, broada com canjica para os trabalhares do plantão noturno,
orientações psicológicas, SIPAT (semana interna de prevenção de acidentes de trabalho), vacinação da
h1n1, campanha contra o mosquito "aedes aegypti" dentre outras atividades.
A comissão interna de prevenção de acidentes conta com 22 membros sendo 11 representantes dos
empregados e 11 representantes do empregador, que tem como objetivo auxiliar na prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
A medicina do trabalho realiza exames médicos periódicos, admissionais, mudanças de função, retorno
ao trabalho e demissionais do HSP, estabelecendo critérios de exames complementares como demanda
a lei.
No ano de 2016 foram realizados 1.837 consultas, 716 exames periódicos, 106 admissões e 104
demissões.

CECAF/ESTACIONAMENTO

SESMT

2014 2015 2016

Acidente de trabalho com perda de tempo 10 8 14

Acidente de trabalho sem perda de tempo 55 37 46

Doenças Ocupacionais 0 1 0

Acidentes de trajeto 8 2 9
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No ano de 2016, o SPR reformulou seus serviços. Com a conclusão da obra, possibilitou espaço
físico para instalação de 03 novos maquinários (02 secador e 01 lavadora de roupas) além de
proporcionar mais conforto aos profissionais que atuam no setor.
Com a implantação de novos maquinários, possibilitou mais rendimento e eficácia no serviço,
permitindo redução do tempo de funcionamento do setor passando de 24 horas para 17 horas
(05:00h às 22:00h).
O hospital investiu em um novo serviço para atender melhor as unidades de internação, as
auxiliares de hotelaria, que fazem a montagem, distribuição e controle de kit’s de enxoval.
Com um quadro de 29 funcionários incluindo camareiras e auxiliares de hotelaria, divididos em
escala de 06 horas diárias (lavanderia) e 12/36 horas (camareiras e auxiliares de hotelaria) . O setor
processa diariamente 1.100Kg de roupas, chegando ao final do mês 33.000Kg de roupas lavadas e
prontas para uso. Composto por 04 lavadoras de 50kg, 03 centrífugas de 30 kg, 02 secador de 50 kg
e 02 secadores de 30kg.

O Serviço de ALMOXARIFADO E COMPRAS tem por finalidade tornar possível o contínuo
abastecimento dos materiais necessários e capazes de atender à demanda do mesmo, bem como
cuidar de todos os problemas relacionados a materiais, zelando e controlando, no sentido de
garantir quantidade e qualidade no abastecimento e padrão no atendimento.

Layout:
Utilizar o espaço da melhor forma possível, aproveitando sua capacidade máxima, contando com
todos os recursos disponíveis, como mão de obra e equipamentos. Deve proteger, ao máximo, todos
os itens e manter sempre uma boa organização, para satisfazer as necessidades e normas da
instituição.
Critérios de armazenagem:
Ordem alfabética;
PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai);
Obedecer limite de empilhamento de cada produto;
Distribuição:
Composto por 02 funcionários, um fica responsável pela separação dos produtos e outro pela
entrega de acordo com a rotina de cada setor.

Hoje este controle e organização só é possível porque a estrutura física nos permite. O espaço físico
foi construído para melhoraria fez com que os processos das atividades do setor se tornassem mais
eficaz. Com as instalações adequadas e recursos de movimentação o atendimento ficou mais
rápido e seguro, hoje conseguimos mais controle nas entradas e saídas, zerando as perdas.

Serviço de Processamento de 

Roupa

Compras e Almoxarifado



Exame/Terapia Externo e Interno no Ano de 2016

Parto Normal

Parto Cesárea
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PARTO
NORMAL

PARTO
CESÁREA

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2014 539 94 37 6 576

2015 496 87 75 13 571

2016 565 94 34 6 599

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2014 598 48 641 52 1.239

2015 775 62 475 38 1.250

2016 540 47 602 53 1142

SUS Conv/Part

Quant. % Quant. % Total

Ecocardiograma 76 32 162 68 238

Eletrocardiograma 2.341 61 1.510 39 3.851

Hemoterapia 4.035 51 3.963 49 7.998

Laboratório de Análises Clínicas 177.673 75 58.248 25 235.921

Raio X 41.406 75 13.517 25 54.923

Ressonância 627 57 479 43 1.106

Tomografia 2.670 72 1.060 28 3.730

Dados Estatísticos
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Sessões de Hemodiálise

Volume de Cirurgias no Ano de 2016

Atendimento Ambulatorial, Ortopedia, PS e PA

SUS Conv/Part

Porte da Cirurgia Quant. % Quant. % Total

Pequena 2.932 56 2.284 44 5.216

Média 235 49 241 51 476

Grande 77 29 185 71 262

Total 3.244 54 2710 46 5.954

SUS Conv/Part

Ano Quant. % Quant. % Total

2014 82.299 61 51.798 39 134.097

2015 82.552 72 31.553 28 114.105

2016 79.183 75 27.078 25 106.261
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SUS Conv/Part

Ano Quant. % Quant. % Total

2014 17.678 90 1.915 10 19.593

2015 17.678 90 1.915 10 19.593

2016 18.182 88 2.393 12 20.575
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Número de Atendimento por Clínica PS no 

Ano de 2016

Clínicas Total

Clínica Médica 43.645

Clínica Cirúrgica 12.228

Clínica Pediátrica 11.729

Clínica Ortopédica 7.236

Clínica Obstétrica 3.781

Clínica Anestesica 564

Quantidade de Internação por Município no Ano de 2016

Quantidade

Muriaé 7.324

Outros Municípios 3.538

Total 10.862

Quantidade de Atendimento por Município no PS, 

Ortopedia e Maternidade no Ano de 2016

Quantidade

Muriaé 67.269

Outros Municípios 11.914

Total 79.183

Quantidade de Roupa 

Lavada PS no Ano de 

2016

Quantidade de Refeição 

Servida PS no Ano de 

2016

KG

Refeição 507.229

KG

Roupa Lavada 432.698
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Quantidade de Roupas Processadas

Quantidade de Refeições Fornecidas

Ano Quant. (Kg)

2014 381.150

2015 432.577

2016 432.698

Ano Quant. (Unid.)

2014 468.058

2015 509.006

2016 507.229
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2014 2015 2016

QUANTIDADE (UN)

QUANTIDADE
(KG)

Quantidade de Internação

SUS Conv/Part

Ano Quant. % Quant. % Total

2014 7.823 65 4.196 35 12.019

2015 7.181 64 3.978 36 11.159

2016 7.271 67 3.591 33 10.862
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Faturamento Global 
2015 e 2016
Convênios
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Demonstrações Contábeis

CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ - HOSPITAL SÃO PAULO 

CNPJ: 22.780.498/0001-95 

MINUTA 

DEMONSTRAÇÕES DO DEFICIT/SUPERAVIT PARA OS  

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

(Em Reais) 
 

Notas Explicativas 

  
2016  2015  

RECEITA OPERACIONAL ATIVIDADES DE SAÚDE  
    

  Receita de prestação de serviços hospitalares  
  

   42.627.906     43.089.359  

  (-) Glosas 
  

    (1.330.441)        (793.540) 

Receita operacional líquida 
  

   41.297.465     42.295.819  

     

CUSTO OPERACIONAL ATIVIDADES DE SAÚDE  
    

     Pessoal e encargos 
  

  (17.564.967)   (15.993.863) 

     Materiais e medicamentos  
  

  (13.416.528)   (12.317.870) 

     Serviços de terceiros 
  

  (16.701.691)   (15.402.718) 

     Gastos gerais  
  

    (1.367.552)     (1.123.001) 

   
  (49.050.738)   (44.837.452) 

RESULTADO BRUTO  
  

    (7.753.273)     (2.541.633) 

     
DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADES DE SAÚDE  

    
     Despesas administrativas  

  
    (7.094.613)     (6.871.300) 

     Despesas gerais  
  

       (743.643)        (207.058) 

     Despesas com provisões para contingências cíveis e trabalhistas 
 

    (1.441.089)        (158.864) 

     Resultado do Plano Salvar 2 
 

                    -             761.185  

     Despesas com contribuições sociais - renúncia fiscal  18 
 

    (7.260.145)     (7.117.292) 

   
  (16.539.490)   (13.593.329) 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADES DE SAÚDE  
   

    Doações e subvenções 17 
 

      9.408.210     11.270.071  

    Outras receitas e reversão provisão Plano Salvar 2 
 

      1.897.223        1.493.089  

    Receita  renúncia fiscal - contribuições sociais 18 
 

      7.260.145        7.117.292  

   
   18.565.578     19.880.452  

RESULTADO FINANCEIRO DO RESULTADO FINANCEIRO 
   

    RESULTADO FINANCEIRO 
    

    Receitas financeiras  
  

         422.085           305.541  

    Despesas financeiras  
  

    (1.349.496)     (1.215.454) 

   
       (927.411)        (909.913) 

     

DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO  
  

    (6.654.596)       2.835.577  

 



Demonstrações Contábeis
CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ - HOSPITAL SÃO PAULO 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

A T I V O  
 

 
Explicativas  2016  2015  

CIRCULANTE  
   

  Caixa e Equivalentes de Caixa 6     2.081.242      1.687.189  

  Aplicações financeiras e contas bancárias vinculadas a convênios  7        484.398      1.510.119  

  Contas a receber do SUS 8     2.744.523      3.005.413  

  Contas a receber convênios e particulares  8     5.060.017      3.281.046  

  Estoques 9     1.299.732      1.336.001  

  Aplicações financeiras vinculadas - Plano Salvar  2 e 7                   -            995.701  

  Outras contas a receber  9        976.458          619.245  

  Despesas antecipadas 
 

           7.040              9.663  

  
 12.653.410    12.444.377  

NÃO CIRCULANTE 
   

  Realizável a longo prazo 
 

         89.975          106.240  

  Investimentos  
 

         35.595              6.320  

  Imobilizado  11  62.827.696    62.375.818  

  Intangível 
 

         37.578            31.832  

  
 62.990.844    62.520.210  

TOTAL DO ATIVO 
 

 75.644.254    74.964.587  

 

PASSIVO 

 
Notas  2016 2015 

CIRCULANTE  Explicativas  
  

  Fornecedores de materiais e medicamentos  12      2.644.202      2.298.713  

  Fornecedores de serviços  13      3.836.329      1.649.072  

  Salários a pagar e encargos trabalhistas  14      2.642.222      2.254.354  

  Encargos sociais e impostos a recolher  14         617.702      1.889.125  

  Empréstimos bancários  15      2.230.088          495.053  

  Parcelamento ANS - Agência Nacional de Saúde 
 

        132.607                     -    

  Convênios em andamento  16         446.698      1.373.506  

  Credores diversos  
 

        130.086          378.712  

  
   12.679.934    10.338.535  

NÃO CIRCULANTE 
   

  Empréstimos bancários  15      8.071.955      5.578.947  

  Parcelamento ANS - Agência Nacional de Saúde 
 

        429.801                     -    

  Indenizações e acordos a pagar  
 

                   -                5.675  

  Provisões para riscos e contingências  19      2.220.586          825.375  
  Receitas a realizar (Subvenções e doações recebidas a 
realizar )  17      6.032.831      5.352.312  

  
   16.755.173    11.762.309  
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 Anatomopatologia;
 Anestesiologia;
 Angiologia;
 Cardiologia;
 Centro Obstétrico 24hs;
 Centro de Infusão;
 Cirurgia buco-maxilo-facial;
 Cirurgia Geral;
 Cirurgia de Obesidade Mórbida;
 Cirurgia Plástica;
 Cirurgia Vascular;
 Clínica Médica;
 Colonoscopia;
 Dermatologia;
 Eletrocardiograma;
 Endocrinologia;
 Endoscopia;
 Fisioterapia;
 Fonoaudiologia;
 Gastroenterologia;
 Geriatria;
 Ginecologia;
 Hematologia;
 Hemodinâmica;

 Procedimentos Diagnósticos:
 Aortografia e Arteriografia;
 Cateterismos Cardíacos;

 Procedimentos Terapêuticos Cardíacos:
 Angioplastias Coronárias;
 Stents Coronários e Stents Revestidos;
 Valvuloplastia com Balão.

 Angiológico:
 Angioplastia das Artérias Carótidas e Vertebrais;
 Angioplastia das Artérias dos membros inferiores;
 Angioplastia das Artérias Mesentéricas;
 Angioplastia das Artérias Renais;
 Aneurisma da Aorta;

 Endo-prótese de Aorta;
 Neurológico:

 Arteriografia Cerebral;
 Embolização de Aneurisma Cerebral;

 Ginecológico:
 Embolização de Miomas Uterinos;
 Hemoliálise/Diálise;
 Infectologia;
 Medicina Laboratorial;
 Nefrologia;
 Neurocirurgia;
 Neurologia;
 Obstetrícia;
 Oftalmologia;
 Ortopedia e Traumatologia;

 Ortopedia Geral além de especialistas em mão, 
ombro, coluna, joelho e quadril;

 Otorrinolaringologia;
 Oxigenoterapia Hiperbárica;
 Patologia Clínica/Medicina Laboratorial;
 Pediatria;
 Pneumologia;
 Pronto Atendimento 24h;
 Pronto Socorro 24h;
 Psicologia;
 Radiologia Geral e intervencionista;
 Ressonância;
 Reumatologia;
 Teste Ergométrico;
 Tomografia Computadorizada;
 Ultrassonografia;
 Urologia;
 UTI’s Adulto com 17 leitos;
 UTI Pediátrica com 4 leitos;
 UTI Neonatal com 6 leitos;

Serviços

AFB - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO BAHAMAS
AMAGIS SAÚDE
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTDA
AMMP  ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ASSEFAZ ASSOC. DOS SERVIDORES DO  MINISTÉRIO DA FAZENDA
BRADESCO SAÚDE
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A
CAPESAUDE - CAPESESP
CASSI
CISLESTE
CISUM - CONS. INTERM. DE SAÚDE UN. DA MATA
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
COPASS
ENGEMED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
ENERGISA
FUNDAÇÃO LIBERTAS
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
FUNDAFFEMG
GAMA SAÚDE

GEAP
GOLDEN CROSS
HC SAÚDE
IN HEALTH BUSINESS LTDA
INTEGRA MEDICAL CONSULTORIA LTDA
IPSEMG INT PREVID SER E MG
IPSM - POLÍCIA MILITAR
PLAME MEDICAL
PLANCEL - HOSPITAL CÉSAR LEITE
POSTAL SAÚDE
PROMED
RH VIDA INTERMEDICA SIS. DE Saúde S.A.
SAMP
SAÚDE CAIXA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAÚDE QUALITY
SICOOB VIVAMED
SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHO
UNIMED
VERITAS BPO LTDA
VITALLIS SAÚDE S/A

Convênios



www.hsp.org.br
facebook/ccmhsp

www.qualidade@hsp.org.br

Rua Coronel Izalino, 197 Centro
CEP: 36880-00  Muriaé MG

Tel.:  (32) 37293700
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