


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 91 anos de
atuação em 2018. Hoje são 136 médicos
credenciados em seu corpo clínico e um quadro
funcional de 783 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.



O Hospital São Paulo está preparado para oferecer uma
assistência integral e de qualidade. Sua infraestrutura
engloba dois edifícios, funcionais e interligados que
totalizam 89.073m² de área construída e 17.113m² de área
verde nativa.

Hospital São Paulo em números
Área total do terreno: 89.073m² 
Área construída: 17.113m²
Área ocupada do terreno: 18.980m² 
Área verde nativa: 62.194m² 
Área livre do terreno: 7.899m² 
Número de colaboradores: 783
Número de médicos credenciados: 136
Total de leitos: 249
Leitos para internação: 211
Leitos de Unidade de Tratamento 
Intensivo: 27
Salas no Centro Cirúrgico: 7

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



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 2018. 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.



Promover assistência hospitalar humanizada com 
segurança e qualidade.

Ética
Legalidade
Humanização
Trabalho em Equipe

Profissionalismo
Credibilidade
Humanização

Trabalho em Equipe

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.

Ser referência no serviço de média e alta complexidade, e 
reconhecido pela excelência na assistência .
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A Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo comemorou no
ano de 2018, 91 anos de existência.
Ao longo destes anos o Hospital vem contribuindo de forma
bastante ética e profissional o objetivo de cumprir a missão de
promover uma assistência hospitalar humanizada com segurança e
qualidade.
A nossa missão principal, antes de resolver os assuntos da
instituição, é melhorar as lideranças, com o intuito de estabelecer
uma ação adequada para enfrentar e vencer os obstáculos.
Diante disso, essa missão tornou-se muito importante para buscar
o crescimento de forma sustentável visando manter o capital
humano.
O comprometimento dos funcionários, enfermeiros, corpo clínico,
parceiros e voluntários da instituição foram fundamentais para o
sucesso do nosso trabalho.
O Hospital foi criado por idealizadores para atender,
principalmente, os carentes e necessitados.

Com o nosso agradecimento.

Messias Soares Vardiero



 Certificada como Entidade de Fins Filantrópicos
(Processo nº 31.251/39 em 25 de janeiro de 1940);
 Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
(Processo nº 031.251/39 , em 13 de setembro de 1973);
 Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de
Muriaé;
 Utilidade Pública Federal (Decreto nº 88.488, em 07 de
Julho de 1983);
 Utilidade Pública Estadual (Decreto nº 7.171, em 10 de
Dezembro de 1977);
 Utilidade Pública Municipal (Lei Municipal nº614, em 13
de dezembro de 1974);
 Filiada à Federação das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos do Estado de Minas Gerais
(FEDERASSANTAS);
 Membro do Conselho Municipal de Saúde de Muriaé
(CMS) - (Gestão 2017- 2019).





Ambulatório de Especialidades é Reinaugurado
Uma parceria entre UNIFAMINAS e Hospital São Paulo 

Uma solenidade realizada no dia 8 de fevereiro marcou a reinauguração do Ambulatório de
Especialidades do Hospital São Paulo. O local passou por uma reforma e reestruturação a
partir de um convênio firmado entre a instituição e o Centro Universitário UNIFAMINAS. O
local recebeu melhorias físicas, aquisição de mobiliário completo, computadores novos,
telefones, entre outros equipamentos essenciais
para o funcionamento dos 11 consultórios da unidade.
Além da reforma da estrutura física, esta parceria
conta com o estágio supervisionado de acadêmicos
do curso de medicina. O evento contou com a
presença de membros da direção do HSP e da
UNIFAMINAS, entre eles o provedor da entidade,
Messias Soares Vardiero, a Diretora Administrativa
Rita de Cássia, o diretor Clínico Dr. Cláudio Pompei,
o Reitor da universidade, Luciano Ferreira Varella e a Vice-Reitora Luísa Ribeiro Varella.
Também esteve presente o Deputado Federal Misael Varella e dezenas de funcionários do
HSP e do Centro Universitário. O Ambulatório recebeu o nome Pe. Maximino Benassati,
como mais uma homenagem ao sacerdote que realizou seu trabalho pastoral e humanizado
em Muriaé durante muitos anos, especialmente no Hospital. Além disso, a reinauguração,
contou com a benção religiosa do padre Geraldo Chaves da Cruz, Capelão, bairro
Universitário, que fez uma oração e aspergiu com água benta toda a unidade.

HSP participou de Seminário de Febre Amarela
Região Muriaé

A Equipe do Serviço de Controle de Infecção
da CCMHSP , apresentou no Seminário de
Febre Amarela da Região de Muriaé o
fluxograma assistencial institucional e os
relatos das experiências clinicas vivenciadas no
manejo dos casos suspeitos internados no
período de 05/01/2018 a 08/03/2018.
Estiveram presentes no evento membros da
equipe multidisciplinar envolvidos no processo
do atendimento diferencial para os casos de
Febre Amarela e a Diretora Administrativa do
HSP.



1º Workshop "Pare a sepse, salve vidas"
Todos contra a sepse

Aconteceu nesta quinta-feira, 13 de agosto, Dia Mundial de sensibilização
sobre a sepse, o 1º Workshop do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
(SCIH) do Hospital São Paulo com o tema: "Pare a sepse, salve vidas". O
objetivo do evento é ampliar o conhecimento de como prevenir e controlar a
sepse e conscientizar a todos os colaboradores sobre esse problema sério de
saúde publica – desafio assustador.
A propositiva do evento foi sensibilizar e envolver todas as lideranças e
colaboradores numa política de interação sistêmica.
Uma equipe capacitada e comprometida, consciente das sua funções como
cuidadores pode efetivamente desempenhar um papel-chave relevante nas
tarefas de saúde e o controle bem-sucedido da sepse com melhorias
direcionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento da sepse.
O Hospital São Paulo parabeniza toda a Equipe da SCIH pela organização do
grandioso evento, de forma especial às Enfermeiras do serviço, Irma Barbosa e
Estefani Miris pelo comprometimento e empenho.



PROAGS - Programa de Atualização para Gestores da 
Saúde
Aconteceu no Hospital São Paulo, o 1º módulo do
PROAGS (Programa de Atualização para Gestores da
Saúde). Este novo projeto da Federassantas tem como
objetivo promover atualização, integração e troca de
experiências entre os participantes.
O projeto foi elaborado para gestores da área da saúde
que buscam aquisição de conhecimento para a melhoria
dos processos gerenciais, com foco em qualidade,
gestão de resultados e conhecimento de boas práticas!
Luis Santin, consultor e diretor comercial da GESTI, foi o
palestrante do primeiro módulo. Segundo ele, as
instituições filantrópicas já sofrem com a falta de
financiamento adequado e, por esse motivo, é
fundamental que os gestores desses hospitais
conheçam bem as ferramentas de uma gestão
estratégica.
Na parte da tarde, foram apresentados dois cases de
sucesso com os palestrantes Marco Antônio Guimarães
de Almeida, gerente geral do Hospital e Maternidade
Therezinha de Jesus e Eduardo Cezario de Oliveira,
supervisor da qualidade do Hospital Monte Sinai, ambos
de Juiz de Fora.

Festa de Dia das Crianças

A tradicional festa de Dia das
Crianças, na Pediatria do Hospital
São Paulo, aconteceu dia 11 de
outubro. A comemoração contou
com a participação dos voluntários
do Projeto Resgate, que dançaram,
brincaram e distribuíram presentes
para as crianças. A Equipe da
Unidade De Alimentação e Nutrição
do Hospital preparou um delicioso
lanche para completar a festa. As
crianças se divertiram muito e
puderam comemorar esta data tão
especial.



Campanha Irmão Amigo
O Hospital São Paulo promoveu dia 11 de outubro, na Praça João Pinheiro,
uma ação para divulgar o seu novo projeto Irmão Amigo.
O evento ainda ofereceu aferição de pressão arterial e teste de glicemia,
gratuitamente.

Treinamento de Ressuscitação Cardiopulmonar

Treinamento de Ressuscitação
Cardiopulmonar ministrado pela
enfermeira Kelly Lopes,
coordenadora das UTIs adulto,
abordando a teorização do
Guidline de AHA de RCP e ACE. O
ministrado aconteceu nos dias 16
e 17 de outubro, com
demonstrações práticas à toda
equipe de enfermagem.



Outubro Rosa
O Outubro Rosa é uma forma de lembrar as mulheres da importância de se
prevenirem contra o câncer de mama. Mulher que se cuida é mulher que se
ama, esta é a mensagem que o SESMT vem deixando com nossas
funcionárias.

Audiência Pública
Dia 24 de outubro, a Casa de Caridade
Muriaé Hospital São Paulo participou da
audiência pública na Câmara Municipal
de Muriaé, realizada para discutir a
situação da saúde da cidade.
Representando o Hospital São Paulo, o
provedor Messias Soares Vardiero e a
diretora administrativa, Rita de Cássia,
onde apresentaram a prestação de
contas do Hospital.
Além do Hospital São Paulo, a Fundação
Cristiano Varela e o Prontocor também
apresentaram suas prestações de conta.
A audiência contou também com a
presença da presidente da Federação dos
Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais,
Kátia Rocha.
Os funcionários do Hospital São Paulo
também compareceram para apoiar a
instituição.



Certificado UTI
As UTIs da Casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo foram certificadas
com o selo da AMIB, pela Gestão de Indicadores de Qualidade e
Desempenho.

Odontologia Hospitalar/Saúde Bucal

Dia 30 de outubro, os pacientes da
Hemodiálise do Hospital São Paulo,
receberam o projeto Odontologia
Hospitalar/Saúde, com a Dra. Simone
Goulart e a Dra. Poliana.

O mesmo será de grande importância
para a qualidade de vida dos pacientes!



Treinamento Irmão Amigo

Aconteceu nos dias 24 e 25 de
outubro o treinamento do Irmão
Amigo, ministrado pelo consultor
Luis Carlos Ramos, para os técnicos
de enfermagem do Hospital São
Paulo.

Curso de Cálculo, Diluição de Medicamentos e 
Aplicação de Injetáveis

Sábado, dia 27 de outubro, a enfermeira do Hospital São Paulo, Kelly
Cristine Lopes e Souza e o enfermeiro Dwovany Lacerda ministraram o
curso de Cálculo, Diluição de Medicamentos e Aplicação de Injetáveis, no
Auditório do Hospital.



SIPAT
Durante os dias 22 e 26 de outubro, aconteceu no Hospital São Paulo a SIPAT – Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho.

A semana teve como objetivo conscientizar os funcionários sobre prevenção de
acidentes, saúde e segurança no local de trabalho.

No dia 22 aconteceu a abertura com a fala do Provedor do Hospital, Messias Soares
Vardiero, da Diretora Administrativa, Rita de Cássia Pereira de Castro, e do Diretor
Clínico, Dr. Pedro Rabello de Mesquita Filho. Logo após, teve a palestra gastronômica
seguida de aula prática com Flávio Fortini Junior. O nosso funcionário José Ângelo Nery,
animou os presentes com sua música no intervalo da palestra.

Já no dia 24, a palestra foi com o consultor Luiz Carlos Ramos, falando sobre “Trabalho
em Equipe”.

No dia 25, quem ministrou a palestra foi o Pastor Áquila Serra Cabral, com o tema:
“Trabalho pesado, coração leve. Cuidando dos relacionamentos no ambiente
profissional.”, seguido pelo teatro divertidíssimo do grupo Anjos do Riso, que é todo
formado por funcionárias do Hospital.

No último dia do evento, o professor de dança do SESC, Diones Henrique Castro, animou
todos os presentes com uma aula de danças de vários ritmos. E para finalizar o coffee
break no refeitório para comemorar o sucesso de mais uma SIPAT!



Enfermeira do Hospital São Paulo participa de 
Congresso no Rio de Janeiro
A enfermeira do Hospital São Paulo, Ana Paula Ferreira
Marcolongo, participou como PARECERISTA dos Trabalhos
Científicos no VII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E
TRATAMENTO DE FERIDAS. Ana Paula Ferreira Marcolongo,
é Enfermeira Dermatológica e Auditora, e desempenha a
função de Coordenadora do setor de Auditoria da Casa de
Caridade de Muriaé. A enfermeira foi convidada pela Dra.
Mara Blanck (Presidente) e pela Dra. Alcione Abreu (Vice-
Presidente) da SOBENFeE – Sociedade Brasileira de
Enfermagem em Feridas e Estética para participar como
Parecerista/Palestrante no VII CONGRESSO BRASILEIRO DE
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS que aconteceu no
Centro de Convenções Sul América, RJ, no período de 31 de
outubro a 03 novembro de 2018.

Despedida Ana de Fátima
O dia 09 de novembro, foi repleto de
emoção. Aconteceu, no Auditório do
Hospital São Paulo, uma homenagem para
a enfermeira Ana de Fátima, que se
aposentou. Os amigos e colegas de
trabalho do terceiro andar (onde Ana
trabalhava e era coordenadora do setor) e
os companheiros do teatro amador Anjos
do Riso (que ela também estava a frente)
se juntaram e prepararam uma linda
surpresa de despedida para ela.

Essa foi a forma que eles encontraram de
agradecer a Ana de Fátima por tantos anos
de serviço prestados a instituição, com
tanto amor e carinho com todas as
mamães e crianças que passaram pela mão
dela. Obrigada!



Enfermeiras do Hospital São Paulo participam de 
congresso em Porto Alegre

As enfermeiras do Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar, da Casa de Caridade Muriaé - Hospital
São Paulo, Irma e Estefani, estiveram nos dias 7 a
10 de outubro, no XVI Congresso Brasileiro de
Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar e
I Congresso de Controle de Infecção em Pediatria
e Neonatologia, que aconteceu na cidade de Porto
Alegre, onde apresentaram o trabalho com o título
Vigilância Epidemiológica de Doenças e/ou
Agravos de Notificação Compulsória no Contexto
de um Hospital Geral Filantrópico. O objetivo do
congresso foi de melhorar as ações de prevenção
e controle de IRAS em prol da assistência com
qualidade e humanização.

Treinamento SCIH
A enfermeira de SCIH, Irma, ministrou para a Equipe do Serviço de Higiene e Limpeza um
treinamento de sensibilização da lavagem das mãos e precaução de isolamento.



Membros da CIPA ministram palestra do SESC sobre o 
Novembro Azul

No dia 20/11/2018 a Presidente da
CIPA, Enfermeira Ana Paula Ferreira
Marcolongo; a Vice-Presidente da
CIPA, Elaine Cristina Eurique Soares e
a Enfermeira Estefani Miris Ribeiro
da Luz (membro da CIPA);
ministraram a palestra “SESC + 60
NOVEMBRO AZUL” referente à
prevenção do CA de Próstata e a
importância da realização dos
exames para o diagnóstico precoce.
Agradecemos à Analista de Serviços
Sociais do SESC, Cláudia Vargas César
e à Enfermeira do SESC, Thaís de
Azevedo Nogueira pelo convite e a
oportunidade de compartilharmos
conhecimentos.

Novembro Azul

O Hospital São Paulo esteve na praça João Pinheiro no sábado, dia 24 de novembro, para
mostrar a importância do novembro azul na luta contra o câncer de próstata. O objetivo foi
conscientizar a população sobre a necessidade da prevenção do câncer e tirar as dúvidas sobre
o tema com o urologista Dr. Carlos Eduardo Féres.
Durante a manhã, a equipe do Hospital São Paulo realizou medição de glicose e aferição de
pressão.



Hospital São Paulo presente na Palestra “RH em tempos 
de inovação” em Belo Horizonte
A Psicóloga Organizacional Seliane Ventura e
a Enfermeira de Educação Permanente Maria
Cândida de Castro participaram no dia 11 de
dezembro da Palestra “RH em tempos de
inovação” em Belo Horizonte.
A palestra foi promovida pelo Centro de
Educação Continuada (CEC) da
FEDERASSANTAS. Foi um evento sem custo
com o objetivo de estabelecer comunicação
mais efetiva e direta entre os RHs dos
Hospitais Filantrópicos e a FEDERASSANTAS.
A iniciativa, segundo a FEDERASSANTAS,
marca uma parceria de trabalho entre os
RHs, com o intuito de discutirem juntos as
reais necessidades dos profissionais que
trabalham nos hospitais, ampliando a oferta
de cursos e melhorando os serviços.

Confraternização Grupo de Gestantes
A confraternização do Grupo de Gestantes do Hospital São Paulo, aconteceu dia 27
de dezembro. A mamães que ganharam bebê esse ano e as que estão grávidas
participaram de um delicioso lanche preparado pela Equipe da Unidade de
Alimentação e Nutrição do Hospital.



Confraternização 2018
O almoço de confraternização dos funcionários do Hospital São Paulo aconteceu nessa
sexta, dia 14 de dezembro. O dia começou com a celebração de um culto e de uma missa,
onde agradecemos a Deus todas as graças alcançadas no ano de 2018.
A comida foi preparada pela Equipe da Unidade de Alimentação e Nutrição do Hospital e a
música ficou por conta do DJ Filipi Massa, que animou o sorteio dos brindes!



Natal na pediatria
Dia 18 de dezembro, foi o dia do Papai Noel
visitar a pediatria do Hospital São Paulo e
comemorar o Natal junto com as crianças!
Os voluntários do Projeto Resgate mais uma
vez animaram a festa, que ainda teve
cachorro quente, bolo e refrigerante,
preparado com muito carinho pela Equipe da
Unidade de Alimentação e Nutrição do
Hospital.



Sessão Clínica das UTIs
As sessões clínicas são realizadas na sala de reuniões da UTI 2 com cronograma divulgado
com antecedência para a equipe multidisciplinar da instituição utilizando recursos
audiovisuais/apresentações práticas e participação de toda equipe assistencial, bem como
acadêmicos de cursos de áreas afins.



Aniversariantes do mês

O SESMT, com apoio da Administração, UAN e Gestão da Qualidade, desenvolveu o projeto
“Aniversariantes do mês”. Este projeto busca a valorização do capital humano,
reconhecendo a importância de cada funcionário dentro da instituição. A comemoração é
realizada mensalmente, onde é servido um delicioso café da tarde.



Encontro de gestantes
Projeto Gestantes, um apoio às funcionárias gestantes do Hospital São Paulo. Cada mês
um tema diferente para contribuirmos com uma melhor preparação para este momento
tão lindo, mas ao mesmo tempo tão angustiante de uma mulher e de uma família.



Campanha Troco Solidário
Campanha troco solidário, realizada no Supermercado Sales , onde os clientes podem
colaborar com o Hospital doando seu troco.
Durante a campanha era oferecido gratuitamente teste de glicemia e aferição de pressão.



Ação na Nutrir Mais
Cuidados com a via aérea

No dia 24 de fevereiro, o Hospital São Paulo realizou em parceria com a Nutrir Mais, uma
Campanha de Prevenção a Hipertensão e Diabetes na Praça João Pinheiro.
A ação ofereceu gratuitamente testes de glicemia capilar e aferição de pressão arterial,
atendendo aproximadamente 200 pessoas que por ali passaram.
Agradecemos aos estudantes de Técnico em Enfermagem por voluntariamente, doarem seu
tempo em favor da Promoção da Saúde, a Nutrir mais pela parceria, e ao enfermeiro Dwovany
Lacerda, pela dedicação.

OUTROS ACONTECIMENTOS...

Projeto Mãe Coruja
PSF Santo Antônio

Coordenados pela Enfermeira Ana de Fátima, a equipe da Maternidade do Hospital São Paulo
esteve no PSF do Bairro Santo Antônio, no dia 26 de fevereiro, realizando o Projeto Mãe Coruja,
que tem o objetivo de orientar as gestantes para terem um parto saudável e de qualidade.
Na conversa com as gestantes foi trabalhado o Tema: “Sífilis”. A enfermeira orientou sobre os
métodos preventivos, os procedimentos que devem ser feitos quando detectado a doença. Ao
final da palestra, as mulheres puderam tirar dúvidas sobre parto normal, amamentação, e
outros.
Além disso cada gestante recebeu um brinde, óleo de amêndoas para ser usado na barriga a
fim de evitar estrias, ofertado pela Farmácia de Manipulação Manipular.
Agradecemos à Enfermeira Iza pelo acolhimento e às gestantes pela participação.

Ação da CIPA e SESMT
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA) e o Serviço Especializado de
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) realizaram nos dias 08 e 09 de fevereiro a Ação
Carnaval Responsável. O objetivo do evento foi conscientizar os funcionários sobre a
importância de aproveitar o Carnaval de forma segura e com responsabilidade. Dentre as
ações, foi realizado orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis, o uso abusivo de
bebidas alcoólicas, e distribuição de preservativos masculino e feminino ofertados pela
Secretaria de Saúde de Muriaé. Além disso a equipe do SESC Muriaé realizaram a animação,
com música e dança e o grupo Nutrir ofereceu degustação de produtos esportivos.



HSP recebeu Residentes e Acadêmicos de Medicina
Apresentação da Instituição

O Hospital São Paulo acolheu na sexta feira, 02 de março, os Médicos Residentes de Pediatria,
Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia, Ortopedia e os acadêmicos de Medicina da
UNIFAMINAS.
Os residentes e acadêmicos foram recepcionados pelo Provedor Sr. Messias Soares Vardiero,
pela Administradora Rita de Cássia, pelo Vice provedor Dr. Edivar Almeida, Tesoureiro Dr. Ciro
Lemos, Diretor Clínico Dr. Cláudio Pompei e o Diretor Técnico Dr. José Mostaro, além dos
médicos preceptores, da Assessora da COREME Dra. Ângela, Coordenadora do Curso de
Medicina da UNIFAMINAS Dra. Cristina , e os gerentes do Hospital.
O objetivo do encontro foi apresentar o Hospital São Paulo para os estudantes e residentes, a
fim de estreitar laços e mostrar a importância deles dentro da instituição.
Os representantes do HSP agradeceram a parceria e deram as boas vindas aos acadêmicos da
universidade UNIFAMINAS.

Curso Básico de Primeiros Socorros
Mãos que salvam

No sábado, dia 03 de março, aconteceu o Curso Básico de Primeiros Socorros. O curso foi
ministrado pelo Enfermeiro Dwovani Lacerda, e pelo Bombeiro Instrutor Evandro Pacheco.
Foram oferecidas aulas expositivas, treinamento prático, simulações e dinâmicas de grupo. Os
participantes se interagiram e aproveitaram ao máximo o curso.
Agradecemos a todos que participaram.

HSP comemora o Dia Internacional da Mulher
Saúde da Mulher e dicas de beleza

O Hospital São Paulo comemorou o Dia Internacional da Mulher nos dias 06 e 07 de março
com a Palestra do Dr. José Carlos Alves, médico ginecologista/obstetra, que abordou o tema:
“Saúde da Mulher - Desafios no mundo atual”, ao final Dr. José Carlos presentou cada mulher
com uma rosa.
O evento também contou com a presença da Consultora Independente Mary Kay, Walerya
Pessata, que ensinou dicas de beleza para todas as presentes.
Agradecemos a todas as funcionárias que participaram e parabenizamos pelo Dia
Internacional da Mulher.



IV Jornada do Serviço de Nefrologia do HSP
Dia Mundial do Rim

O Hospital São Paulo comemorou o Dia Mundial do Rim com a IV Jornada do Serviço de
Nefrologia e com campanha de conscientização e orientação à população. O Dia de Prevenção
da Doença Renal, é uma data lembrada sempre na segunda quinta-feira do mês de março, e
este ano teve como tema: “A Saúde da Mulher”. A IV jornada contou com as seguintes
palestras: “Saúde Pública – Foco no trabalho realizado pelo Centro HIPERDIA”, ministrada pelo
Dr. Cláudio Rogério; “Saúde da Mulher”, tema abordado pelo Dr. Carlos Wilson; e “Prevenção
da Doença Renal”, apresentado pelo Dr. André Aguilar. Ao final das palestras foi apresentado
um vídeo com depoimento de três mulheres, ex-pacientes da Hemodiálise, que foram
transplantadas no ano de 2017. Além disso, foi realizado, pelos estagiários do CECAP (Curso
Técnico de Enfermagem), coordenados pelo Enfermeiro Dwovani Lacerda, o trabalho de
panfletagem, aferição de pressão, teste de glicemia capilar e orientação sobre os fatores de
risco da doença. Destacamos a presença do Provedor Sr. Messias Soares Vardiero,
Administradora Rita de Cássia, Médico Coordenador da Hemodiálise, Dr. Ciro Lemos, Diretor
Clínico Dr. Cláudio Pompei e do Presidente do Centro de Estudos e Pesquisas do Hospital São
Paulo, Dr. Carlos Eduardo.

Federassantas promove curso no HSP
Reforma Trabalhista

A Federassantas, através do seu Centro de Educação Continuada (CEC) realizou dia 08 de
março, para a regional Zona da Mata, o workshop com o tema: "Reforma Trabalhista e os
impactos na Área Hospitalar".
O curso foi realizado no Auditório Hospital São Paulo, e ministrado pela Advogada Dra.
Alessandra Oliveira Lopes, especialista em Direito do Trabalho com experiência e atuação há
mais de 12 anos em instituições de saúde.
O workshop teve como objetivo prestar orientações sobre as mudanças na Legislação
Trabalhista, que passaram a vigorar com a Lei nº 13.467/2017, e alertar sobre as respectivas
implicações. Estiverem presentes dirigentes hospitalares, responsável pelo setor de Recursos
Humanos e demais profissionais envolvidos com as áreas de contratações.



Inauguração da Sala de Vacinação do HSP
Mais um benefício para os bebês

A sala de vacinação do Hospital São Paulo foi inaugurada segunda-feira, dia 12 de março. A 
sala destinada a atender os recém-nascidos, tem o objetivo de imunizar os bebês com doses 
de BCG e Hepatite B nas primeiras horas de vida, pois se administrada nas primeiras horas do 
nascimento o efeito é muito mais eficaz.
O benefício é para as crianças nascidas na instituição e foi uma parceria da Secretaria 
Municipal de Saúde e o Hospital São Paulo.
Sr. Messias Vardiero, provedor do Hospital São Paulo, em nome de todos da diretoria, 
agradece por esta parceria e se sente honrado por ter mais um recurso para os bebês dentro 
da instituição.

Encontro Regional de Saúde Federassantas
Zona da Mata

Aconteceu, no dia 13 de março, o Encontro Regional de Saúde Federassantas, na Zona da Mata.
A abertura do evento foi realizada pelo Superintendente da Federassantas, Adelziso Vidal, e
pela Vice-presidente da Federação e coordenadora da regional, Rita de Cássia Pereira de
Castro.
Durante a manhã, os palestrantes foram: o Superintendente Regional de Juiz de Fora, Oleg
Abramov Júnior, representando a SES/MG; e o presidente do COSEMS - Regional Ubá, Luciano
Alcântara.
Na parte da tarde os participantes assistiram as palestras ministradas pelos representantes do
CRM, Dr. Cláudio Renato; e da Unimed Muriaé Dr. Maurício Campos.

SCIH orienta funcionários sobre conjuntivite
Equipe Orientada

A enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Irma Santos e a Enfermeira
Referência Técnica do Hospital, Mônica Félix, fizeram ações de orientação para os funcionários
sobre o Surto de Conjuntivite que está afetando a cidade de Muriaé.
O objetivo foi orientar os funcionários e acompanhantes sobre as formas de prevenção, os
sintomas e como proceder em caso de manifestações da doença.



V Seminário das UTIs
Hospital São Paulo

Aconteceu, no dia 23 de março, o V Seminário das UTIs do Hospital São Paulo, que tem como
objetivo discutir temas atuais e relevantes para a Terapia Intensiva. O Seminário contou com a
presença de renomados profissionais trabalhando os temas: “Novos Guidelines da AHA”,
“Atendimento ao Paciente Poli Traumatizado”, “Monitorização Hemodinâmica”, “Posição de
Prona” e “Febre Amarela”.
Esteve presente a Administradora Rita de Cássia, o Diretor Clínico Claudio Pompei, o
Presidente do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Calos Eduardo e os Coordenadores das UTIs.
Sr. Messias Soares Vardiero, provedor, justificou sua ausência, desejando um ótimo seminário
à todos.
Agradecemos aos participantes pela presença.

Curso de Feridas e Curativos
Treinamento

No dia 07 de abril, o Curso de Feridas e Curativos, teve a participação de 128 pessoas, dentre
eles, estudantes e profissionais da área de saúde. O curso foi ministrado pelo Enfermeiro
Dwovany Lacerda e pela Enfermeira Dermatológica Ana Paula Marcolongo. Os participantes
aprenderam através de teoria e prática, onde estiveram presentes dois pacientes que fazem
curativos em nossa instituição.
Agradecemos a todos os participantes, em especial à Estação do Branco pela parceria e a
Nutrir Mais que ofereceu degustação de produto própria para ajudar na cicatrização de
feridas.

Enfermeira do HSP ministra palestra
Princípios básicos do PGRSS

No dia 16 de abril de 2018 a Enfermeira Ana Maria Ligeiro da Mata, Responsável Técnica do
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde-PGRSS, ministrou no auditório
da CCMHSP a palestra: “Princípios básicos do PGRSS” para os alunos curso de Ciências
Biológicas da Faculdade Santa Marcelina – Muriaé, com foco na preservação do meio
ambiente e na proteção dos recursos naturais.



Serviço de Ginecologia e Obstetrícia

HSP participa da SEMPAT 2018
Segurança no Trabalho

O Hospital São Paulo participou da Semana Municipal de Segurança do Trabalho, SEMPAT,
que aconteceu no dia 28 de abril na Praça João Pinheiro. Foi oferecido gratuitamente pelo
Hospital testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Na oportunidade, a equipe do HSP
apresentou os trabalhos do SESMT e CIPA em benefício da segurança e saúde do trabalhador.

Buscando conhecimento

Os médicos do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Paulo, vem buscando 
cada dia, inovação, modernidade e qualidade. Para isso, participaram de cursos e 

congressos no mês de maio. Além destas participações em eventos, os médicos se 
reuniram todas as quintas-feiras no auditório do Hospital São Paulo, para  debater temas 

importantes e relevantes.
Parabenizamos toda equipe pelo comprometimento e pela busca constante de 

conhecimento.

Psicóloga do HSP participa da SIPAT do Rodoviário Líder
Uso inadequado do celular e acidente de trabalho

No dia 14/05/2018, a Psicóloga Organizacional do Hospital São Paulo, Seliane Ventura,
participou da SIPAT do Rodoviário Líder.
Conversou com os funcionários da instituição sobre o uso inadequado do celular e os
riscos para um acidente de trabalho.
Pontuou a importância de nos policiarmos para que o celular não prejudique o
rendimento profissional bem como as relações interpessoais.
Agradecemos o convite e a troca de experiência entre as duas empresas.



HSP recebe visita do Hospital Alcides Carneiro
Terapia Nutricional

O Hospital São Paulo recebeu na quinta-feira, 17 de maio, a visita da Equipe de Terapia
Nutricional, as nutricionistas Ana Carolina Marchiori e Ruana Machado, e do Diretor Técnico e
Geral, Dr. Daniel Falconi Perruci do Hospital Alcides Carneiro de Petrópolis/RJ. A visita teve
como objetivo, conhecer o serviço prestado pela Equipe Multiprofissional de Terapia
Nutricional da Nutrir, empresa que realiza este trabalho no Hospital São Paulo e no Prontocor,
há 17 anos, e vem oferecendo um trabalho de referência e qualidade.
Agradecemos pela visita e nos colocamos à disposição para trocas de experiência.

Reunião Cientifica
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HSP

Aconteceu na quinta feira, 17 de maio, a Reunião Científica do Serviço de Ginecologia e
Obstetrícia do Hospital São Paulo. A reunião tem como objetivo estudar temas relevantes da
área, a fim de melhorar fluxos e processos de atendimento as gestantes.
Parabenizamos na pessoa do Dr. Carlos Wilson, responsável pela maternidade, todos os
médicos que participaram.

Campanha Higienização das Mãos e controle
de Infecção
05 de maio 2018, Dia Mundial da Higiene das mãos e 15 de maio 2018, Dia Nacional de
Controle de Infecção
No período de 07 a 15 de maio o SCIH iniciou a campanha em comemoração ao Dia Mundial
de Higiene das mãos, estimulado pela Organização Mundial de Saúde, promovendo ações
educativas de prevenção e controle de infecção relacionado à assistência à saúde em nossa
Instituição. O tema lúdico deste ano foi o time defensor das infecções com uniforme temático
da Seleção Brasileira devido período de preparação para Copa do Mundo. As ações
desenvolvidas ativamente em todos os setores assistenciais e administrativos contaram com a
formação de times e escolhas de jogadores, incluindo torcida, pódio, medalha e brindes, onde
todos participaram das seguintes brincadeiras com foco na técnica de higiene das mãos e nos
cinco momentos da higienização das mãos : Tabuleiro, jogo de memória, passa ou repassa
(pergunta e resposta), bingo, forme a frase. Usamos as ferramentas educativas
disponibilizadas nos links do site ANVISA - Segurança do paciente para sinalizar o ambiente
hospitalar. A campanha teve como objetivo atingir os profissionais de saúde, os diretores,
administrados e os pacientes e seus acompanhantes.



Aniversário do Hospital São Paulo
91 anos

O aniversário do Hospital São Paulo foi comemorado na sexta feira, 21 de maio, com a
celebração do Culto pelo Pastor Àquila, pela missa celebrada pelo Padre Geraldo e a
solenidade de entrega da comenda Padre Maximino Benassati. Neste ano a honraria foi
destinada a 18 pessoas físicas e jurídicas que tenham prestado relevantes serviços a esta
instituição.
Após as cerimônias, foi servido um delicioso almoço para os funcionários e convidados.
Agradecemos a todos que participaram e colaboraram para a realização deste evento. De
forma especial agradecemos aos funcionários Juarez e seu filho, por terem conduzido o
louvor no culto e o João Paulo com sua filha Sophia, e José Ângelo por terem formado o coral
da missa. Que Deus abençoe mais este dom de vocês.

Lista de homenageados

Arlete Nazareth Vicente

Antônio Francisco Neto

Bráulio Braz

Cristina Carneiro Laboissiere

Escobar Gomes Souza Filho

Fernando Rodrigues Laureano

Luiz Carlos Sygilião Ribeiro

José Moreira de Faria

Maria Nicea A Ribeiro Fonseca

Marlucia Aparecida Moreira

Olga Maria Grincenkov Silveira

Paulo Vicente Martins

Renzo Braz

Rita de Cássia Oliveira

Roberto Alves Moreira

Ronaldo Guarçoni

Sheyla Costa de Souza

Valdete Sorrentine de Souza



Núcleo de Educação Permanente
Treinamento

No dia 10/05/2018 o NEP (Núcleo de Educação Permanente) da CCM-HSP, realizou, durante
a reunião de Fluxograma, uma oficina com o tema "Reuniões produtivas" que teve como
objetivo elaborar um fluxo para que as reuniões setoriais atendam as expectativas da
equipe, sejam resolutivas e tragam benefícios para o serviço.
O tema foi problematizado estabelecendo a relação do assunto trabalhado com as políticas
de Humanização, Segurança e Qualidade discutindo criticamente:
• Como criar um ambiente agradável, estimular, facilitar e valorizar a participação das

pessoas.
• As melhores formas de realizar uma reunião de trabalho tendo em vista a missão, a visão

e os valores definidos na instituição.
• A melhor maneira de realizar uma reunião produtiva no setor de trabalho, sem causar

transtornos para equipe e para os clientes.
Ao final da oficina foram apresentadas várias sugestões com estratégias de enfrentamento
para o alcance do objetivo proposto.

Enfermeira Ana Paula Marcolongo publica artigo em 
revista científica

Enfermagem dermatológica

A Enfermeira Ana Paula Ferreira Marcolongo, que atua como Auditora da Casa de Caridade de
Muriaé Hospital São Paulo, teve seu artigo aprovado e publicado na Revista FERIDAS (Ano 06 –
Março/Abril 2018; revista.com.br).
A profissional, especialista em Enfermagem Dermatológica com atendimentos em Home Care,
apresentou nesta importante Revista o tema " A importância da atuação da enfermeira
dermatológica na cicatrização de feridas utilizando o alginato de cálcio: relato de caso".
O Hospital São Paulo parabeniza à Ana Paula por tamanha conquista, por seu esforço e
comprometimento com sua profissão.



Administradora do HSP participa do 1º Fórum Lean
Healthcare do Sul de Minas
Palestrante

A Administradora Rita de Cássia Pereira de Castro, participou como palestrante do 1º Fórum
Lean Healthcare do Sul de Minas no dia 27 de julho.
Lean é um conjunto de ferramentas, um sistema de gestão, e uma filosofia que pode mudar a
forma como os hospitais são organizados e geridos. É uma abordagem que pode apoiar os
funcionários e médicos, eliminando barreiras e permitindo-lhes concentrar-se na prestação de
cuidados, redesenhando estrategicamente o espaço físico e processos que provêem cuidado
ao paciente.
Ao abrigo desta filosofia, a Santa Casa de Misericórdia de Passos juntamente com o Mokeru
Institute e FEDERASSANTAS realizaram o I Fórum Lean Healthcare do Sul de Minas nos dias 26
e 27 de julho de 2018 com o tema: "A necessidade de reduzir desperdícios, aumentar a
eficiência operacional e agregar valor ao paciente como desafios do Lean Healthcare".
O evento reuniu palestrantes renomados no país e internacionalmente. Os palestrantes
descreveram e discutiram conceitos teórico-práticos ilustrados por cenários de Lean
Healthcare.
O objetivo principal deste evento foi envolver gestores hospitalares de Minas Gerais e região
para discutir a filosofia Lean no ambiente de saúde por meio de casos práticos de aplicação e
desenvolvimento de competências para o aumento da eficiência hospitalar.

Agosto Dourado: Mês de incentivo a Amamentação
O Hospital São Paulo apoia esta ideia

O mês de Agosto é dedicado ao Incentivo a Amamentação. O tema da Semana Mundial de
Aleitamento Materno (SMAM) deste ano definido pela Aliança Mundial para Ação em
Amamentação (WABA, sigla em inglês) foi "Aleitamento materno: a base da vida" . De acordo
com a rede internacional, "em um mundo repleto de desigualdades, crises e pobreza, a
amamentação é o alicerce da boa saúde ao longo da vida para crianças e mães".
E o Hospital São Paulo, como um Hospital que incentiva a todo momento o Aleitamento Materno,
realizou também ações para comemorar esta semana tão importante, dentre elas: Distribuição
de panfletos para o público interno e externo, e uma Campanha para toda a população,
mostrando que todos podem incentivar a amamentação, um ato de amor que salva vidas.



Federassantas adere à movimento de mobilização dos 
municípios

Hospital São Paulo apoia este movimento

Junto à Federassantas (Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais)
o Hospital São Paulo apoia o movimento de mobilização dos municípios organizado pela
Associação Mineira de Municípios. O evento aconteceu dia 21/08 (terça-feira), envolvendo
prefeitos, servidores públicos municipais e professores, e teve como foco o atraso dos
repasses do Governo Estadual aos municípios. A dívida total do Governo do Estado com os
municípios já chega a R$ 8,1 bilhões
De acordo com a Associação, os municípios estão arcando com recursos próprios, despesas
como educação, saúde e assistência social. Segundo a entidade, não obstante os atrasos de
repasses, o constante confisco do ICMS do Fundeb pelo Governo de Minas, sem qualquer
previsão de pagamento, agravou a situação e as prefeituras já não estão conseguindo mais
arcar com essas despesas. Para o presidente da AMM, Julvan Lacerda, a situação está
insustentável.
A Federassantas vem, ao longo dos últimos anos, se empenhando na busca de soluções para a
situação do desfinanciamento da saúde publica em Minas Gerais. Segundo a presidente da
Federação, Kátia Rocha, sabe-se que, para que as ações e serviços públicos de saúde no
âmbito SUS sejam efetivos, é necessária uma forte rede de atenção funcionando em prol do
cidadão, passando desde a atenção básica e secundária, até chegar à terciária. Se nada for
feito, os constantes atrasos de repasses estaduais podem causar um colapso nos municípios,
em especial no setor saúde.
Diante disto, a Federassantas junta-se ao movimento, em apoio ao direito do cidadão.
Segundo a presidente Kátia, um grande retrocesso social já aconteceu em função do
desfinanciamento do setor: "Não se trata de nenhum tipo de apoio político-partidário, e sim
uma apoio à causa, que representa a saúde publica em Minas Gerais", afirmou.



Festa Agostina do Hospital São Paulo
Mais um evento de sucesso

A tradicional Festa Agostina do Hospital São Paulo foi sucesso. O evento reuniu centenas de
pessoas em uma noite solidária, de lazer e diversão. O "arraiá" contou com a presença da
diretoria, corpo clínico, funcionários do hospital, autoridades e comunidade. De cunho
beneficente, toda a renda arrecadada foi destinada para a própria instituição.
O evento aconteceu na sexta, dia 17 de agosto, e foi realizado no Grêmio Recreativo do HSP,
localizado no Bairro Alterosa. Mais uma vez, o espaço foi ambientado a caráter, com
barraquinhas, comidas e bebidas típicas. Leilões e bingos também animaram a festa. O som
ficou por conta do DJ Filipi Massa, que animou todo o público até altas horas.
O provedor do HSP, Messias Vardiero, agradece a todos que compareceram e a todos os que
colaboraram para o sucesso do evento. "Além de ser um momento de confraternização, é
uma oportunidade de arrecadar recursos, para continuarmos prestando serviços de
qualidade na área da saúde", afirma.

1º Transplante de Córneas no HSP
Oftalmologia

Na quinta feira, dia 23 de agosto, foi realizado o 1º Transplante de Córneas no Hospital São Paulo
(HSP). A cirurgia foi realizada pelo oftalmologista e cirurgião, Dr. Fábio Medina.
Acompanhado pela coordenadora do Centro Cirúrgico do HSP, Melina Veiga de Paula, e pelo Dr.
Pedro Rabelo, coordenador do Centro Cirúrgico e Diretor Clínico do Hospital, o especialista
realizou o procedimento com excelência num paciente do estado do Rio do Janeiro onde o órgão
transplantado foi captado em Belo Horizonte, de onde seguiu para Juiz de Fora antes de ser
trazido a Muriaé.
Dr. Fábio Medina relata que este tipo de procedimento só era possível em grandes centros, e
que a realização de transplantes em Muriaé irá representar grande benefício aos pacientes que,
entre outras vantagens, terão muito mais comodidade no acompanhamento médico pós-
operatório, não sendo necessárias longas viagens para as consultas.
O Hospital São Paulo parabeniza o Dr. Fábio Medina e toda a equipe pelo sucesso do transplante.



Curso Gestão de Pessoas
Qualificação Profissional

Gestão de pessoas tem por definição "um conjunto de técnicas, habilidades e métodos
com o objetivo de potencializar a eficiência do capital humano dentro das empresas".
O Hospital São Paulo é uma empresa que preza pelo crescimento de seus colaboradores
assim como o atendimento prestado aos pacientes/clientes que necessitam de seus
serviços.
Sendo assim, nos dias 25, 26 e 27 de julho de 2018 aconteceu o Curso de Gestão de
Pessoas. Participaram desta primeira turma 21 colaboradores.
O curso tratou de assuntos como: objetivos da gestão de pessoas; necessidades de cada
instituição; ética e moral; direitos e deveres previstos em lei; manual do colaborador; o
papel do líder; ferramentas da qualidade; visão, missão e valores; liderança com
excelência; comunicação; avaliação de desempenho; planos de ação; trabalho de equipe;
competências pessoais e organizacionais; entre outros .
Foram três dias de muito conhecimento e desenvolvimento profissional.

Capacitação em saúde do trabalhador
Fluxo de Acidente de Trabalho

A Enfermeira do Trabalho do HSP, Cristiane G. S. Mattos participou como palestrante da
capacitação em Saúde do trabalhador dos Enfermeiros da Atenção Básica de Muriaé, nos dias
15 e 16 de Agosto, na sede da Secretaria municipal de Saúde. Na oportunidade, a enfermeira
abordou os Riscos Biológicos e apresentou o fluxograma de atendimento de acidente de
trabalho que é realizado no Pronto Socorro do HSP. O objetivo foi capacitar os Enfermeiros da
Atenção Básica para realizarem todas as condutas necessárias diante da ocorrência de algum
acidente de trabalho com material biológico em suas unidades.

Implantação Percutânea de Válvula Aórtica
Procedimento realizado no HSP

Aconteceu no dia 02 de outubro, a realização do Procedimento de Implantação
Percutânea de Válvula Aórtica. É um procedimento minimamente invasivo que permite
a correção do diâmetro da válvula aórtica.
Parabenizamos toda a equipe envolvida.





Doação de lençóis para a pediatria
A família de Rosária Montezano doou tecidos para confeccionar lençóis para a pediatria. Foram
confeccionados 65 lençóis e entregue no setor dia 24/04.

Doação de cadeiras de rodas
O projeto "Fusquinha Solidário " promoveu mais
uma ação em benefício do Hospital São Paulo,
doando 12 cadeiras de rodas.
Esse é um projeto desenvolvido pelo "Varrido" de
forma voluntária em parceria com a comunidade.
Essas cadeiras foram entregues à coordenadora das
Recepções e Portarias da instituição, para serem
disponibilizadas aos pacientes para serem
encaminhados aos setores para realização de
procedimentos.

Doação para o 3º andar
O Projeto Fusquinha Solidário, coordenado pelo empresário e amigo Jorge "Varrido", doou 
para o setor de Pediatria, 2 jogos de mesa e cadeira para as crianças maiores e uma balança 
para bebês.

DOAÇÕES



Doação itens de organização
O técnico de enfermagem, Agnaldo José
Leandro, buscou por meio de terceiros
doações para o 4ª andar. Ele conseguiu
arrecadar diversos itens de organização e um
microondas para o setor.

Doação de uma TV

Fusquinha Solidário: Em mais uma ação em
benefício do Hospital São Paulo, o projeto
organizado pelo empresário Jorge "Varrido",
doou uma TV de 28 polegadas para o setor
de hemodiálise da instituição, contribuindo
para o conforto dos pacientes do setor.

Doação de alimentos
O Motoclube Rotarockers MC doou ao
Hospital São Paulo, 140 kg de alimentos não
perecíveis.

Doação de travesseiros

As representantes do Lions Clube Hellen
Keller doaram 30 travesseiros, para o 4º
andar do Hospital São Paulo.



Recebemos através do nosso 
Facebook o agradecimento da 

Eliane Santiago, pelo 
atendimento ao primo dela.

Recebemos do Sr. João e família, uma 
caixa de bombom e um cartão para todos 
os porteiros do serviço médico do Hospital 

São Paulo (Vitor Cunha, Jose 
Ailton, Rayllon Cardoso, Jose 
Marques, Marcos Luiz, Elias 

Salviato, Melquizedeque da Silva, Wesley 
Salvador, Leandro Batista e Douglas 

Lobato), em forma de agradecimento ao 
trabalho feito para ele e sua família.

AGRADECIMENTOS

A Sra. Lucia Murgia
parabenizou o Dr. Luis

Henrique e toda a equipe do 
Hospital, pelo atendimento 
recebido ao passar por uma 

cirurgia.



Carta de agradecimento à Casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo (CCMHSP)

Prezados, é com muito respeito que nos dirigimos a vocês para agradecer o atendimento 
prestado ao senhor Antônio de Deco, que esteve internado sob os cuidados deste hospital 
no período de 06/11/2018 a 05/12/2018.
Nossa família agradece a todos da UTI (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
encarregados de limpeza, recepcionistas e demais) pela atenção, carinho, zelo, paciência, 
educação e dedicação ao cuidarem dele.
Foram dias de muita angústia, momentos de motivação e esperança em meio a um 
contexto desanimador, a um quadro clínico que nos deixava de coração apertado. Mas, 
vocês, com toda competência e sabedoria, souberam conduzir essa longa espera pelo 
descanso dele. Na certeza de que ele também estava sob os olhos firmes, atentos e 
vigilantes do nosso Pai, Jesus Cristo, vocês fizeram o que podiam.
Antônio recebeu o tratamento adequado ao diagnóstico, porém a vida de todos nós 
pertence à Deus e não nos cabe questionar o momento a que veio se dar essa passagem 
para vida eterna.
Desejamos a vocês, profissionais deste hospital, uma trajetória de muitas vitórias. E que 
vocês continuem se dedicando com Amor pelo o que fazem!

Que Deus abençoe vocês,
Nossos sinceros agradecimentos,

Família Deco.

O Paciente Ricardo Alexandre ficou internado 
no CTI 1 (Centro de Tratamento Intensivo) do 

Hospital São Paulo, e veio trazer um belo 
cartão de agradecimento pelo atendimento 

recebido.

Família da Sra. Maria Aparecida, que ficou 
internada na UTI 2, agradece atendimento 

recebido no Hospital São Paulo.





Hall de espera dos andares

Brinquedoteca



Reforma do Laboratório em parceria com o Dr. 
José Eduardo

Hall de espera para: Hemodiálise, Raio X, Ortopedia e 
Visitas (4º andar, Puerpério, Pediatria, UTI’s, UCO) 





Eletrocardiógrafo - Cardiologia

Autoclave - CME



Aparelho de Raio X digital

Cassete



Marcapasso Cardíaco Externo - UCO

Ar Condicionado para diversos setores



Cardiovessor – UTI2

Monitores Multiparâmentro – Pronto Socorro, 
Atendimento Médico e UTI2) 



Bebedouro - Ambulatório

Carro de emergência – UTI2 e UCO



TV – Diversos setores

Frigobar – Diversos setores



Projetor Multimídia  - Sala de Estudos

Máquina de bebidas e alimentos - UAN



Monitor sinais vitais – Pediatria e UTI1

Mesas auxiliar inox – UTI2



Carro de medicação – UTI2

Freezer – Necrotério 



Balança Elétrica - Lavanderia

Camas, poltronas e armários – 6º andar





O serviço de Telemarketing do Hospital São Paulo conta com uma média de 4.200
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 2018 arrecadou um total de R$ 246.541,50 de doações. Valor este que
ajuda o Hospital a manter os serviços em pleno funcionamento, uma vez que
estamos vivenciando uma crise financeira no país, que afeta rigorosamente os
serviços de saúde, prejudicando os repasses de recursos e verbas.
Já o Estacionamento arrecadou um total de R$ 137.482,00, mantendo uma
média mensal de mais ou menos R$ 11.456,80. Toda esta arrecadação também é
destinada a melhorias para o Hospital São Paulo.
Agradecemos a todos os doadores. Vocês fazem a diferença no Hospital São
Paulo.
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 R$200.000,00

 R$250.000,00

 R$300.000,00

2017
2018

Doações

R$130.000,00

R$140.000,00

2017
2018

Estacionamento



Durante o ano de 2018 o SESMT desenvolveu várias atividades para melhorar a
qualidade de vida do Funcionário com projetos e campanhas durante todo o ano,
sempre com o apoio do Hospital São Paulo, como: Encontro de Funcionárias
Gestantes, campanhas de Imunização, Movimento abril Verde, eleição da CIPA,
treinamento GCPEC nos setores assistenciais nos plantões Diurnos e Noturnos,
acompanhamento com Psicólogo, Oficinas Terapêuticas, participação do
movimento Setembro Amarelo nas escolas sobre Valorização à Vida e Prevenção
ao Suicídio, Apoio à Tradicional Festa das Crianças do HSP, ao qual as sacolinhas
“Surpresa” são oferecidas pelo SESMT, realização junto à CIPA da Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) 2018, Ginástica Laboral nos
setores, pois percebemos que quando a ginástica laboral era realizada no
auditório tínhamos a participação de poucos funcionários, portanto, a estratégia
foi adotada para atingir o maior número de profissionais possíveis, treinamentos
de EPI’s, com temas motivacionais, comunicação e convivência grupal, ou temas
conforme a necessidade de cada setor. Realização de consultas, exames
periódicos e admissionais e demissional, controle do cartão de vacina.

No ano de 2018 foram realizados:
 1.688 consultas/atendimento;
 720 exames periódicos;
 738 atestados;
 103 admissões;
 79 demissões.

SESMT

2016 2017 2018

Acidente de trabalho com perda de tempo 14 07 10

Acidente de trabalho sem perda de tempo 46 35 31

Doenças Ocupacionais 0 0 0

Acidentes de trajeto 09 01 07



Exame/Terapia Externo e Interno no Ano de 2018

Parto Normal

Parto Cesárea

Dados Estatísticos

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

Ecocardiograma 92 35 173 65 265

Eletrocardiograma 5.593 60 3.768 40
9.361

Hemoterapia 5.767 61 3.654 39 9.421

Laboratório de Análises Clínicas 231.703 85 41.778 15 273.481

Raio X 53.378 83 11.270 17 64.648

Ressonância 668 49 704 51 1.372

Tomografia 3.146 72 1.230 28 4.376

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2016 565 94 34 6 599

2017 506 93 41 7 547

2018 542 92 45 8 587

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2016 540 47 602 53 1.142

2017 564 53 509 47 1.073

2018 653 49 665 51 1.318



Sessões de Hemodiálise

Volume de Cirurgias no Ano de 2018

Atendimento Ambulatorial, Ortopedia, Pronto Socorro e Atendimento Médico

SUS Conv/Part

Ano Quant. % Quant. % Total

2016 18.182 88 2.393 12 20.575

2017 19.947 95 1.489 5 20.986

2018 20.874 95 1.120 5 21.994

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

Total 3.282 54,9 2.697 45,1 5.979

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2016 79.183 75 27.078 25 106.261

2017 74.838 71 30.755 29 105.593

2018 78.634 74 28.128 26 106.762

Números de Pacientes Dia

SUS CONV/PART

Quant. % Quant. % Total

2016 33.380 74,09 11.673 25,91 45.053

2017 37.004 77,44 10.778 22,56 47.782

2018 37.196 76,66 11.327 23,34 48.523



Número de Atendimento por Clínica no Pronto Socorro  no 
Ano de 2018

Quantidade de Internação por Município no Ano de 2018

Quantidade de Atendimento por Município no PS, 
Ortopedia e Maternidade no Ano de 2018

Quantidade de Roupa Lavada 
PS no Ano de 2018

Quantidade de Refeição 
Servida PS no Ano de 2018

KG

Refeição 26.748

KG

Roupa Lavada 19.099kg

Clínica Total

Clínica Médica 20.283

Clínica Cirúrgica 37.683

Clínica Pediátrica 5.903

Clínica Ortopédica 8.742

Clínica Obstétrica 4.420

Clínica Anestésica 978

Quantidade

Muriaé 62.883

Outros Municípios 14.151

Total 77.034

Quantidade

Muriaé 6.873

Outros Municípios 4.308

Total 11.181



Quantidade de Roupas Processadas

Quantidade de Refeições Fornecidas

Ano Quant. (Kg)

2016 432.698

2017 420.069

2018 400.995 

Ano Quant. (Unid.)

2016 507.229

2017 510.044

2018 532.252

Quantidade de Internação

SUS CONV/PART

Ano Quant. % Quant. % Total

2016 7.271 67 3.591 33 10.862

2017 7.474 70 3.169 30 10.643

2018 7.683 67 3.522 33 11.205
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540000
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Faturamento Global 

CONVÊNIO ANO 2016 ANO 2017 ANO 2018 

SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE R$   15.813.963,81 R$   17.556.604,27 R$   20.155.255,77

CONVÊNIOS R$ 14.546.092,76 R$ 15.032.058,81 R$ 15.484.232,21 

PARTICULAR/PACOTE R$   2.020.160,14 R$      2.426.337,95 R$    3.133.902,67 

 R$-

 R$2.000.000,00

 R$4.000.000,00

ANO 2016 ANO 2017 ANO 2018

PARTICULAR/PACOTE

PARTICULAR/PACOTE

Fonte dos dados Estatísticos: Sistema SYSART










