
O Hospital São Paulo inaugurou na manhã de sexta (01/07), o Setor de Hemodiálise que foi

construído em virtude da crescente demanda e com objetivo de proporcionar maior

conforto e garantia de espaço físico para um atendimento de qualidade aos pacientes de

Muriaé e região. E a UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição). O recurso para construção

e reforma foi disponibilizado através de convênio firmado com Ministério da Saúde por

intermédio do Suplente de Senador Renzo Braz.

Tais ampliações demonstram que nossa instituição não parou no tempo, de modo que

visamos cada dia mais buscar novas melhorias e tecnologias para melhor atendimento de

nossos pacientes.

O Setor de Hemodiálise recebeu o nome “Prefeito José Braz”, como forma de homenagear

Sr. José que foi uma pessoa que sempre contribuiu com o crescimento do Hospital.

Nossa Hemodiálise atende mensalmente uma média de 133 pacientes, totalizando

aproximadamente 1794 sessões de diálises, além dos atendimentos a pacientes internados

nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) da instituição.

O Serviço atende também pacientes em diálise peritoneal domiciliar, onde realizamos

treinamento com a família e organização de estrutura. Contamos com uma equipe

multidisciplinar, oferecendo qualidade nos nossos serviços.

Agradecemos a todos que se fizeram presentes neste importante marco da nossa

instituição.
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Acontecimentos

INAUGURAÇÃO DO SETOR DE HEMODIÁLISE E UNIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO



Agora você pode realizar o seu exame de Ultrassonografia no Hospital São Paulo.

Fale com o nosso atendimento enviando uma mensagem pelo WhatsApp ou nos ligando

no número 32 3729-3707 e agende!
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EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO HOSPITAL SÃO PAULO

Acesse nosso site e fique por dentro de todas as novidades, dicas, informações sobre nossos

serviços e setores, além de um canal de doações.

Acesse www.hsp.org.br

O Hospital São Paulo está sempre pronto para lhe atender com qualidade e segurança.

Na urgência procure o atendimento do Hospital e, em caso de consultas eletivas, entre em

contato com nossa Central de Agendamento pelos telefones (32) 3729-3701 ou (32) 3729-

3703 e agende sua consulta particular, convênio ou Irmão Amigo.

INFORMAÇÕES, SERVIÇOS E DOAÇOES



Não é apenas São João que vai acender a fogueira do seu coração. Um ensaio fotográfico,

realizado pelo Hospital São Paulo de Muriaé, com bebês em clima de arraial também é capaz

disso. Os recém nascidos que participaram da ação estão internados na UTI neonatal e

pediátrica.

O cenário e as fotos para o ensaio dos pequenos foram organizados pela equipe que

trabalha na unidade.

O gesto é uma forma de acolher cada família, e mostrar que os cuidados vão além de

técnicas e ciência, nosso carinho e apoio também fazem parte do tratamento. É preciso

comemorar cada conquista dia a dia.

Nossas crianças deram show de fofura!

GTH-HSP

ARRAIÁ UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA
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Seu aniversário está chegando. Você quer comemorar com os amigos e não deixar a data

passar em branco. Só que desta vez, quer fazer algo diferente e que possa beneficiar a vida

de alguém. Então, se programe para realizar um aniversário solidário. Em vez de dar uma

festa tradicional e receber presentes, você realizará uma ação do bem. Os seus convidados

irão lhe presentear com uma atitude solidária proposta por você.

Mas o que devo solicitar aos meus convidados?

Você, aniversariante pode sugerir:

Doação de cobertores, toalha de banho e rosto...

Você também pode entrar em contato com a gente pelo telefone 32 3696-4700 para uma

orientação do que mais precisamos no momento.

As doações podem ser entregues em nosso hospital.

Nos ajude a continuar salvando vidas.

PROJETO ANIVERSÁRIO SOLIDÁRIO
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CELEBRAMOS A VIDA

Se há algum momento que simbolize pura felicidade e amor, é o nascimento de uma criança.

É uma ocasião especial e única, que deve ser celebrada e vivida com alegria e satisfação.

Na maternidade do Hospital São Paulo, para eternizar este momento, cada mamãe recebe

uma flor ou suculenta, como uma forma de manter viva essa alegria da chega do bebê, e

fazer deste momento ainda mais especial para pais e familiares.



Parabéns aos aniversariantes Felipe, Helen e Serginho pelo seu dia e agradecemos por

colaborar com o nosso projeto.

ARRECADAÇÃO:

60 toalhas de banho, 45 de rosto e 40 cobertores.

Participe você também do Projeto Aniversário Solidário

Seu aniversário está chegando. Você quer comemorar com os amigos e não deixar a data

passar em branco. Só que desta vez, quer fazer algo diferente e que possa beneficiar a vida

de alguém. Então, se programe para realizar um aniversário solidário. Em vez de dar uma

festa tradicional e receber presentes, você realizará uma ação do bem. Os seus convidados

irão lhe presentear com uma atitude solidária proposta por você.

Mas o que devo solicitar aos meus convidados?

Você, aniversariante pode sugerir:

Doação de cobertores, toalha de banho e rosto...

Você também pode entrar em contato com a gente pelo telefone 32 3696-4700 para uma

orientação do que mais precisamos no momento.

As doações podem ser entregues em nosso hospital.

Nos ajude a continuar salvando vidas.

PROJETO ANIVERSÁRIO SOLIDÁRIO
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Nossa homenagem aos profissionais que se dedicam a realizar os primeiros cuidados das

nossas vidas.

Parabéns a todos os Pediatras pelo seu dia.

DIA DO PEDIATRA
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RECEPÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DO HOSPITAL DE CARA NOVA

O Hospital São Paulo vem investindo em melhorias para atender com segurança, qualidade e

humanização todos os que utilizam nossos serviços. E recentemente investiu na recepção da

instituição, com estrutura moderna, mobiliários confortáveis, priorizando conforto e

qualidade. O espaço possui uma ergonomia que promove ganho da área e melhora o fluxo

de atendimento.



O Hospital São Paulo utiliza a gestão por Competências para gerenciar seus colaboradores.

Esta é uma metodologia que tem como objetivo desenvolver ao máximo as habilidades

técnicas (conhecimentos e habilidades) e comportamentais (atitudes) dos profissionais e

apresentar aos colaboradores quais são as expectativas da instituição ao contratá-lo.

A gestão por competência tem impacto na performance individual e coletiva e trabalha para

diminuir a diferença entre o que a organização espera e o que o colaborador pode oferecer.

Competência é um conjunto de três fatores: conhecimento, habilidade e atitude. As

habilidades se dividem em Competências Técnicas e Competências Comportamentais.

As competências técnicas são o conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias para o

colaborador desempenhar as atividades inerentes ao cargo que ocupa na empresa, e as

competências comportamentais estão relacionadas com as atitudes do colaborador, que

podem ser decisivas para o desempenho de suas atividades.

GCPEC Fator RH

Feedbacks realizados – 02

NEP

Treinamentos realizados

Gestão por Competência
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Treinamento Instrutor 

Registro de enfermagem Enfª Thamires Moreira

Monitorização Enfª Thamires Moreira

Registro de enfermagem Enfª Milena Gomes

Comprometimento Psicológico dos Funcionários quanto à Saúde Física e Mental Psicóloga Juliana Bassoli 

Limpeza, desinfecção, esterilização, acondicionamento e distribuição de artigos médico/hopsitalar e materiais cirúrgicos Enfª Anna Karolinne Lopes

Indicadores setoriais Enfª Joyce Salvato 

POP Enf 030 Enfª Paula Ramos

POP Enf 072 Enfª Paula Ramos

Monitorização invasiva Enfª Kamilla Rigette 

Admissão e Alta dos Pacientes da UTI Enfª Kamilla Rigette 

Tipos de Medicação que contem no carro de emergência/ cuidados de enfermagem em Pós Operatório Enfª Monalysa Azevedo

Práticas de qualidade e segurança na prestação da assistência ao paciente Enfª Ana Karoline Ellis/Tec. Enf. Maria Betania 

Tipos de Medicação que contem no carro de emergência Enfª Danielle Cruz

Cuidados de Enfermagem em Pacientes Pós Operatório Enfª Danielle Cruz

Cuidados de Enfermagem com drenos (tubular, Penrose e sucção) Enfª Danielle Cruz

Aspiração Orotraqueal e Montagem do Aspirador Enfª Danielle Cruz

Importância do Descarte correto do lixo no ambiente hospitalar Enfª Lavínia Pereira

Prevenção de acidentes Tec. Segurança Trab. Dhontas e Enfª Cândida 

Treinamento anual PGRSS - Perfurocortantes Engº ammbiental Gustavo Cocate 

Segregação correta de Resíduos Engº ammbiental Gustavo Cocate 

Programa de Gerenciamento de Ressíduos de Serviço de Saúde Engº ammbiental Gustavo Cocate 

Apresentação dos fluxos hospitalares para Internos de Medicina Coord. Internatos, Enfª Ludmila e Engº Gustavo Cocate 



Aniversariantes do  mês

Devido ao momento excepcional que vivemos,

infelizmente não pudemos fazer nossa tradicional

comemoração aos aniversariantes do mês. Mas

aproveitamos este espaço para desejar a todos muitas

felicidades e bênçãos, com o desejo de que tudo passe

logo e possamos comemorar juntos novamente.

O Psicólogo Organizacional, Denilson Vardiero,

entregou um cartão para os aniversariantes do mês.
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Datas comemorativas

Alguns dados estatísticos

Julho

Atendimentos Externos – 7.251
Internações – 1.090
Sessões de Hemodiálise – 1.792
Total de parto SUS – 95
Atendimento externo Síndrome Respiratória –229
Arrecadações do Telemarketing – R$ 12.420,00
Quantidade de refeições servidas – 59.910
Kg de roupa lavada – 37.481

Telemarketing – 04 de julho
Administrador Hospitalar – 14 de julho
Dia do Motorista – 25 de julho
Dia do Recepcionista – 26 de julho




