EDIÇÃO Nº 12 - NOVEMBRO DE 2011

ul
Vamos ativá-los?

CARTA AO LEITOR

Carta ao leitor
Desde criança todos nós sabemos quais são os 5 sentidos que possuímos. Com certeza, alguns em mais evidência, e em algumas pessoas com
grave deficiência em um ou mais dos sentidos infelizmente. Outros procuram
minimizar a falta de um deles, como por exemplo, a deficiência visual, possuindo o tato e a audição mais apurados.
O resto da população como no mundo dos negócios, ou melhor dizendo,
no mundo das negociações precisa valer-se de todos eles. É importante olhar
o famoso “olho no olho”, o tato ao apertarmos as mãos, a audição que, em
minha opinião, é importantíssima em qualquer negociação, pois é ela que irá
alimentar o seu raciocínio e que o fará dizer as palavras certas nos momentos certos. O olfato e o paladar podem ser catalisadores em uma reunião de
negócios realizada em uma mesa de refeição.
Faltou dizer sobre mais um sentido que nem todas as pessoas valorizam:
a intuição. Todo ser humano possui esse sentido, mas são poucos os que dão
valor a ele, e costumamos dizer que é mais aguçado nas pessoas do sexo
feminino.
Enfim, todos os 5 sentidos que possuímos devem estar bastante aguçados e, principalmente, darmos ouvido a nossa intuição em todas as negociações para transformar nossos sonhos em realidade.

George Schahin
Diretor - Presidente
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EDITORIAL

Editorial
Resolvemos cutucar seus sentidos, aqueles que nos guiam que nos fazem
ver, ouvir, sentir... que juntos nos trazem uma explosão de sentimentos e separadamente sensações singulares.
Precisamos de todos eles, isso é obvio, mas a grande sabedoria está em
saber a hora de ativar um, desligar o outro e potencializar alguns.
Na nossa vida e nos nossos negócios saber ouvir, ter o olhar radial, ser carinhoso, saborear uma vitória e até engolir desaforo, é inevitável.
Há quem diga que temos além dos 5 sentidos, temos também o famoso 6º
sentido, que eu acredito mesmo que exista.
Vamos falar um pouco de cada um deles e a importância de sabermos
aproveitar e distinguir o momento exato de ativá-los e porque não desligá-los.
Com a capa da nossa revista a intenção é mexer com todos eles, acordar os
adormecidos, testar os que estão na ativa.
Pegue, leia, escute o que temos a te dizer!
Saboreie nossas dicas e sinta o cheiro de muita novidade no ar!

Paula Gallo
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CHUVA DE CONFETES

Este é o espaço que a Revista
Gente Santa Paula utiliza para
colocar as cartas de agradecimento
e de elogios dos pacientes e
acompanhantes à dedicação da
equipe Santa Paula.

“Boa noite Senhores !
Recebi sua correspondência solicitando que enviasse críticas ou sugestões a respeito dos serviços prestados pelo Santa Paula.
Adorei o “hotel”! Fantástico.
Quando me informaram que seria operado no
Santa Paula, realmente não sabia o que iria encontrar. Fiquei apreensivo.

“Desde setembro/10, devido minha condição físi-

Vocês me surpreenderam. Excelente o serviço de

ca aos 86 anos, tenho quase que seguidamente

vocês. Espero não vê-los em breve por motivos ób-

me internado neste Hospital, e em cada oportuni-

vios, mas com certeza serão bem indicados caso

dade, um novo aprendizado, convívio e uma imen-

alguém comente sobre vocês.

sa gratidão, e é com este sentimento que envio

Parabéns.”

este nesta oportunidade, quando a vida, reconhe-

L. B.

ço eu, ser tão breve para que o faça hoje!
Gostaria de agradecer a todos por tudo e acima de

“Nosso muito obrigado a todos! Que com carinho

tudo, aos anjos de amor que moram em cada um

e profissionalismo acolheram e cuidaram da mãe.

de seus funcionários, especialmente aos enfer-

Dedicação e aconchego foram fundamentais na

meiros (técnicos ou não), desde o pronto socorro,

sua plena recuperação.

UTI e nos apartamentos.

Deus abençoe a todos e ilumine, cada vez mais,

As dedicações das equipes indicam que não que-

seus caminhos! Muito, muito, muito obrigado.”

rem outra coisa, a não ser, a VIDA!

Família P.

Que Deus os ilumine sempre e cubram suas vidas

“Parabéns a todas as pessoas envolvidas que no

de muitas bênçãos, porque tenho certeza que Ele

final efetivamente fazem a diferença. Deus os

sorri feliz quando vê que seus anjos estão cum-

abençoe concedendo-lhes, acima de tudo, saúde!”

prindo o seu objetivo: cuidar, ensinar e acima de

Anônimo

tudo Amar! Este e-mail é para cada um de vocês,
me perdoem se não consegui lembrar o nome de

“A toda equipe do Santa Paula, muito obrigada

todos, mas saiba que ele estará escrito em outro

por tudo. Pela atenção, profissionalismo, carinho

livro, daquele que ama você de maneira especial!

e acima de tudo muita paciência!!!

Fiquem com Deus!

Obrigada por tornarem esta experiência muito

Muito Obrigado.

menos dolorosa e serem pessoas maravilhosas.
Abraço a todos!”

Ps. este e-mail é principalmente para vocês - Dr.
João, Dra. Maristela, Dra. fonoaudiólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, limpeza, alimentação,
hotelaria e todos os enfermeiros e técnicos do 3º
andar.”
T. T. e família.
Agosto/2011
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Anônimo

ACONTECEU NO HSP
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Resultado

3ª ETAPA
A Diretoria do Hospital, nós da Equipe de Marketing e o
RH agradecemos a todos vocês, que participaram e colaboraram com empenho e entusiasmo, na campanha Você Feliz
Com a Gente, para fazermos parte das 150 melhores empresas para Trabalhar. Chegamos na fase final entre as 590, na
posição 243º. Porém, infelizmente não ficamos entre as 150.
Mas não iremos desistir, e buscaremos um melhor resultado
em um próximo momento.
Mais uma vez o nosso MUITO OBRIGADA!
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ACONTECEU NO HSP

Prêmio

Marketing Best Sustentável

No dia 16 de agosto, às 19h00,
foi realizada a solenidade de entrega
da 10.ª edição do Prêmio Marketing
Best Sustentabilidade no Auditório
Philip Kotler da ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing em
São Paulo, no qual o Santa Paula foi
premiado pelos projetos Bosque Sustentável e Embalagem Sustentável.
“Receber o Prêmio Marketing
Best Sustentabilidade é uma conquista importantíssima e reforça que
as atitudes sustentáveis do Santa
Paula estão no caminho certo. Estamos muito honrados e comemorando esta conquista”.
Paula Gallo
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ACONTECEU NO HSP

Prêmio Marketing Best Sustentável
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ACONTECEU NO HSP

Medical Travel

Meeting Brazil

A segunda edição do Medical Travel Meeting Brazil foi realizada nos dias 29 e 30 agosto de 2011, no
Sheraton São Paulo WTC Hotel, localizado na Avenida
das Nações Unidas em São Paulo.
O evento, com o objetivo de internacionalizar a
medicina brasileira, contou com a participação de
hospitais, laboratórios, indústria farmacêutica, indústria odontológica, SPA e Wellness de todo o país. Para
atrair pacientes de diversos países aos hospitais e
clínicas privadas brasileiras, foram convidadas operadoras de saúde internacionais, empresas corporativas
de autogestão, mídia, consulados, entre outros, para
conhecer nosso mercado.
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ACONTECEU NO HSP

Dia dos Pais

Concurso do Churrasco
Comemoramos o Dia dos Pais deste ano presenteando os papais colaboradores com um Kit Churrasco com
faca, garfo e tábua personalizadas do Hospital.
E também, com o concurso “Por que o meu churrasco
é o melhor Churrasco Santa Paula?”, os autores das duas
melhores respostas ganharam uma churrasqueira portátil
e um kit Espetinho Mimi.
Parabéns aos ganhadores:
ELIAS DA SILVA - UTI A Noturnos II
DAVI RODRIGO ALVES - Contas Médicas

Semana da Pátria
Praça Panamericana

O Hospital Santa Paula participou do evento de abertura em comemoração a Semana da Pátria realizada pelo
Rotary Clube de São Paulo – Pinheiros. O evento aconteceu
no dia 29 de agosto na Praça Panamericana, com a presença de autoridades rotarianas, políticos e empresários.
A equipe Santa Paula esteve presente com o programa
Cuide-se, Viva a Vida Melhor, realizando atendimentos com
testes de glicemia, colesterol e verificação de pressão arterial. Além dos testes contamos com a participação de nutricionista, enfermeiras e técnicas de enfermagem com apoio
da Dra. Priscila Landim para esclarecimentos e orientações
sobre os riscos cardiovasculares em pessoas com altos
números de glicemia, colesterol e pressão arterial.
Equipe:
Enfermeiras Coord. Educação Continuada: Marta Rodrigues e Marília Mendes
Técnicas de Enfermagem: Márcia Cristina Duarte, Maria do Rosário
Nutricionista: Gleyce Silva de Assis
Apoio
Marketing: Viviane Balbino e Elisa Rosa
Médica: Dra Priscila Natalie R. Landim
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IEP

O processo de acreditação impõe a necessidade de um
amplo envolvimento de todos colaboradores e o conhecimento detalhado das políticas e procedimentos institucionais em foco prioritário na segurança do paciente e qualidade da assistência.
Com o objetivo de divulgar amplamente os aspectos importantes do programa de acreditação da Joint Comission,
a educação continuada com apoio do Instituto de Ensino e
Pesquisa do Hospital Santa Paula, promoveu um ciclo de
aulas e aulas e treinamentos entre os dias de 15/08 a 30/11.
A iniciativa foi coroada com êxito, contando com a
presença maciça dos colaboradores que tiveram a oportunidade de absorver ensinamentos importantes, trocar experiências, sempre com o objetivo de aprimorar a qualidade
assistencial.
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HSP PRIVILLEGE

Privillege
O Santa Paula em parceria com o banco HSBC oferece aos médicos privilégios
exclusivos.
O espaço HSP Privillege localizado no 1º
Andar do edifício Olímpia, foi criado para proporcionar conforto, comodidade e praticidade à
você e toda sua equipe.

Venha nos conhecer!
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SERVIÇOS

Centro Oncológico
O Edifício que abrigará o Novo Centro Oncológico está
em franco desenvolvimento.
A vencedora da Licitação foi a Construtora Bueno Neto.
A obra iniciou-se em 15 de agosto de 2011 e deverá finalizar em 30 de agosto de 2012.
O cronograma físico é acompanhado semanalmente e
temos a satisfação de estarmos adiantados na obra!
É mais um sonho se realizando!
George Schahin
Diretor - Presidente
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USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

13ºe o Natal
Planejar é a melhor opção para lidarmos com o 13º
salário.
No fim de ano vem o tão esperado décimo terceiro salário, acompanho do natal. Época dos presentes, das viagens e em seguida é o momento de quitar as dívidas para
iniciar o ano no verde.
Sem planejamento o décimo terceiro pode virar um
problema. No fim do ano gastamos mais, algumas vezes
por termos a sensação de que merecemos um presente especial, por querermos presentear a todos ou também por
desejarmos fazer doações. Porém, sempre esquecemos
que é apenas um período e que passa muito rápido.
O ideal seria guardarmos nosso décimo terceiro, pois
sobrevivemos e vivemos sem ele durante 12 meses. Mas a
época é de festa e a maioria das pessoas esquece-se do ano
que se iniciará e pensa somente em gastar, o que torna nula
a hipótese de guardar o benefício.
Caso não dê para guardar o décimo terceiro, utilize-o
para questões realmente primordiais. A dica é planejar antes de gastar, pense que o ideal é realizar os seus objetivos e
começar o próximo ano sem dívidas. Assim, pense em quitar o que há de pendente. Caso tenha parcelas atrasadas,
empréstimos no banco, quite ou pelo menos tente diminuir
o valor da dívida.
A tranquilidade de se livrar das dívidas ou pelo menos
diminuí-las é o maior presente que podemos nos dar.
Paula Gallo
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VOCÊ SABIA?

Coca-Cola

Parceria do Hospital Santa Paula com a Coca-Cola oferece o benefício de comodidade e hidratação para todos os
colaboradores.
O espaço Casa Branca disponibiliza a Vending CocaCola, equipamento de autoserviço disponível 12 horas por
dia, 6 dias da semana, das 7h às 19h, para atender as necessidades de hidratação e bem estar dos colaboradores.
Portfólio de produtos com preço sugerido pela
Coca-Cola.
Vale a pena conferir!

V

ENDIN
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produtiv

idade da

sua empre
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Rock in Rio
Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo empresário
brasileiro Roberto Medina e realizado pela primeira vez em 1985.
Originalmente organizado no Rio de Janeiro, de onde vem o nome,
tornou-se um evento de repercussão mundial e, em 2004, teve a sua
primeira edição internacional em Lisboa, Portugal.
Ao longo da sua história, o Rock in Rio teve nove edições, três no
Brasil, quatro em Portugal e duas na Espanha. Em 2008, foi realizado
pela primeira vez em dois locais diferentes, Lisboa e Madrid.
O Rock in Rio foi realizado pela primeira vez na cidade do Rio
de Janeiro, Brasil entre 11 e 20 de janeiro de 1985 em área especialmente construída para receber o evento. O local, um terreno de 250
mil metros quadrados que fica próximo ao Rio Centro, em Jacarepaguá, ficou conhecido como “Cidade do Rock” e contava com o
maior palco do mundo já construído até então, com 5 mil metros
quadrados de área, além de dois imensos fast foods, dois shopping
centers com 50 lojas, dois centros de atendimento médico e uma
grande infra-estrutura para atender a quase 1,5 milhão de pessoas - o
equivalente a cinco Woodstocks - que frequentaram o evento.
Após grande sucesso o Rock in Rio passou a ser realizado também em outros países, como Lisboa e Madrid.
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VOCÊ SABIA

“Outubro Rosa”
Campanha Mundial de Prevenção do Câncer de Mama
Simulação do Hospital iluminado.
Confira as fotos na próxima edição!
O movimento popular internacionalmente conhecido
como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O
nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários Estados
tinham ações isoladas referente ao câncer de mama e ou
mamografia no mês de outubro.
A história do Outubro Rosa começou na década do
século XX, quando o laço cor-de-rosa, foi lançado pela
Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos
participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em
Nova York, em 1990 e, desde então, promovida anualmente
na cidade.
Em 1997, entidades das cidades de Yuba e Lodi nos
Estados Unidos, começaram efetivamente a comemorar e
fomentar ações voltadas à prevenção do câncer de mama,
denominando como Outubro Rosa. Todas as ações eram e
são até hoje direcionadas a conscientização da prevenção
pelo diagnóstico precoce.
A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatros e etc. surgiu posteriormente, e não
há uma informação oficial, de como, quando e onde foi efetuada a primeira iluminação. O importante é que foi uma
forma prática para que o Outubro Rosa tivesse uma expansão cada vez mais abrangente para a população e que,
principalmente, pudesse ser replicada em qualquer lugar,
bastando apenas adequar à iluminação já existente.
A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo
de forma bonita, elegante e feminina, motivando e unindo
diversos povos em torno de tão nobre causa. Isso faz com
que a iluminação em rosa assuma importante papel, pois
se tornou uma leitura visual, compreendida em qualquer
lugar no mundo.
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Alguns locais que já ficaram iluminados: Torre de
Pisa na Itália, Arco do Triunfo na França, Casa Branca
no Estados Unidos, Cristo Redentor no Rio de Janeiro,
Opera House na Austrália, Obelisco do Parque Ibirapuera em São Paulo entre muitos outros espalhados
pelo mundo.
Este ano, nós do Hospital Santa Paula, também
faremos parte desta campanha. Além de todo material informativo para os colaboradores e comunidade,
também ficaremos iluminados na cor rosa, sendo o primeiro hospital.

Nossa campanha constitui em:
-Alertar e orientar sobre a importância da detecção
precoce do câncer de mama;
-Prestar informações sobre a saúde da mama e ressaltar a relevância da mamografia;
-Proporcionar melhoria da qualidade de vida da
população;
-Reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do
tratamento;

Confira nossas informações, palestras e novidades
pelo site e twitter:
- www.santapaula.com.br
- www.twitter.com/santapaularosa

Apoio:

VOCÊ SABIA?

Informações do nosso cartaz de divulgação:

Campanha Mundial de Prevenção do
Câncer de Mama
“Outubro Rosa”
“Nós estamos olhando por você. E você, se olha?
A maioria das mulheres compartilha de um medo comum: O câncer
de mama. Este não é um medo infundado, porque é o câncer de maior
incidência entre as mulheres.

Olhe para você! Atenção aos sinais em seu corpo.
Sintomas
O sintoma do câncer palpável é o nódulo (caroço) no seio, acompanhado ou não de
dor mamária. Podem também surgir nódulos palpáveis nas axilas, região do pescoço
e clavículas. Podem surgir alterações na pele que recobre a mama, como
abaulamentos ou retrações, inclusive no mamilo.
Detecção Precoce
A hereditariedade é responsável por aproximadamente
10% do total dos casos. A primeira menstruação precoce,
menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos e não
ter tido filhos também constituem fatores de risco.
O prognóstico do câncer de mama está
relacionado a detecção precoce, isso ressalta a
importância do auto-exame e
acompanhamento médico regular.
Consulte seu médico.

O auto exame não substitui o exame físico
realizado pelo médico e a mamografia.
É o Hospital Santa Paula cuidando da sua saúde.

Apoio:

“Nós estamos olhando por você. E você, se olha?
A maioria das mulheres compartilha de um medo comum: O câncer de mama. Este não é um medo infundado,
porque é o câncer de maior incidência entre as mulheres.
Olhe para você! Atenção aos sinais em seu corpo.
Sintomas:
O sintoma do câncer palpável é o nódulo (caroço) no
seio, acompanhado ou não de dor mamária. Podem também surgir nódulos palpáveis nas axilas, região do pescoço
e clavículas. Podem surgir alterações na pele que recobre
a mama, como abaulamentos ou retrações, inclusive no
mamilo.
Detecção Precoce:
A hereditariedade é responsável por aproximadamente
10% do total dos casos. A primeira menstruação precoce, menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos
e não ter tido filhos também constituem fatores de risco.
O prognóstico do câncer de mama está relacionado a detecção precoce, isso ressalta a importância do auto-exame
e acompanhamento médico regular. Consulte seu médico.
O auto exame não substitui o exame físico realizado
pelo médico e a mamografia.
É o Hospital Santa Paula cuidando da sua saúde.”

Personalidades solidárias que apoiam nossa Campanha:
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Cuca fresca: Anotar ou Não Anotar
Já está comprovado que a prática de tomar notas vai
além de um hábito, pode mesmo melhorar o desempenho
em testes e facilitar o entendimento do conteúdo.
Segundo Ocimar Munhoz Alavarse, professor da Faculdade de Educação da USP (Universidade de São Paulo),
para haver aprendizagem o fator fundamental é a interação.
Esse princípio de anotar é aparentemente simples, mas
é decisivo. A escrita é a arte da memória. Anotando estamos fazendo sínteses do que foi falado ouvido ou lido.
Existem pessoas que são contra ou não possuem este
hábito e afirmam que dele não precisam. Mas a chance de
esquecimento é maior quando não registramos a informação em outro lugar, além do registro no cérebro.
Outro fato interessante está relacionado ao hábito da
escrita manual que vem desaparecendo do costume de todos nós, devido aos teclados do mundo moderno. Teclados
dos computadores, dos celulares, dos palms e outros, onde
usamos palavras abreviadas, códigos e sinais, facilitam as
comunicações e nos prejudicam, pois deixamos de treinar
a escrita.
Anote estas dicas!
Paula Gallo
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Depoimento:
“Acredito que mesmo vivendo e trabalhando o
dia inteiro nesse universo mais próximo dos computadores e suas facilidades sou bem tradicional
em muitas situações. E uma dessas características é a mania que tenho de anotar quase tudo,
confesso, não ando sem meu caderninho de anotações. Tenho essa mania desde a época da escola,
sempre anotava tudo que ouvia, dessa forma, decorava melhor as explicações, aulas etc. É como se
fosse uma memória fotográfica. Conforme o tempo
foi passando, adaptei esse hábito para a área que
escolhi me profissionalizar. Como estudei design
gráfico, agora no meu caderninho existem muitos
desenhos de idéias que surgem ou quando não
consigo expressar em palavras escritas”.
Angélica de Queiroz Garcia - Assist. de Marketing

EDUCAÇÃO CONTINUADA

15 de
Novembro
Proclamação da República

No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava numa situação de crise, pois
representava uma forma de governo que não correspondia mais às mudanças sociais em processo. Fazia-se necessário a implantação de uma nova forma de governo, que fosse capaz de
fazer o país progredir e avançar nas questões políticas, econômicas e sociais.
Entre a queda do ministro Ouro Preto e a volta de dom Pedro II ao Rio, enquanto republicanos e líderes militares se perguntavam o que fazer, a Câmara de Vereadores do Rio de
Janeiro decidiu proclamar a República por conta própria. A Câmara do Rio, evidentemente,
não tinha nenhuma autoridade para falar em nome do Brasil, mas, naquele momento de confusão, seu pronunciamento foi seguido pelos republicanos, com o apoio armado do Exército.
Então no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, demitiu o Conselho
de Ministros e seu presidente. Na noite deste mesmo dia, o marechal assinou o manifesto
proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório.
Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim. No dia 18 de novembro, D.Pedro II e a família
imperial partiam rumo à Europa. Tinha início a República Brasileira com o Marechal Deodoro
da Fonseca assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então,
o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo através das eleições. Foi um
grande avanço rumo a consolidação da democracia no Brasil.
Fonte: http://www.historiadobrasil.net/proclamacaodarepublica/
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EDUCAÇÃO CONTINUADA
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APÓS CONTATO
COM AS ÁREAS
PRÓXIMAS AO
PACIENTE

Quando? Higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente.
Por quê? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos presentes
nas mãos do profissional e que podem causar infecções.

Quando? Higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer
procedimento asséptico.
Por quê? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos das mãos
do profissional para o paciente, incluindo os microrganismos do próprio paciente.
Quando? Higienize as mãos imediatamente após risco de exposição a fluidos
corporais (e após a remoção de luvas).
Por quê? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência imediatamente
próximo ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais
ou pacientes.
Quando? Higienize as mãos após contato com o paciente, com as superfícies e objetos
próximos a ele e ao sair do ambiente de assistência ao paciente.
Por quê? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo
as superfícies e os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos
do próprio paciente.
Quando? Higienize as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas
proximidades do paciente – mesmo sem ter tido contato com o mesmo.
Por quê? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo
superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de
microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Salve vidas, higienize suas mãos
Fricção anti-séptica
das mãos

Aplique o produto numa mão em forma de
concha para cobrir todas as superfícies

Esfregue as palmas das
mãos uma na outra

Higiene
das mãos

Molhe as mãos
com água

Palma direita sobre o dorso esquerdo
com os dedos entrelaçados e vice-versa

Aplique sabão suficiente para
cobrir toda a superfície das mãos

As palmas das mãos com
dedos entrelaçados

Esfregue o polegar esquerdo em sentido rotativo, Esfregue rotativamente para trás e para
a frente os dedos da mão direita na
entrelaçado na palma direita e vice-versa
palma da mão esquerda e vice-versa

Parte de trás dos dedos nas palmas
opostas com dedos entrelaçados

Enxague as mãos com água

Uma vez secas, as suas
mãos estão seguras

Seque bem as mãos com
papel descartável

Utilize o papel para fechar a torneira
se esta for de comando manual

Agora as suas mãos estão seguras
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QUALIDADE

Direitos e Deveres dos Pacientes

Direitos dos pacientes
1. O paciente tem direito de ser identificado pelo
nome e sobrenome. Durante a realização de procedimentos, tem direito a ter seu nome e data de nascimento confirmados pelos profissionais.
2. O paciente tem direito a informações claras, simples e compreensivas a respeito das ações diagnósticas e
terapêuticas, e o que pode decorrer delas, bem como previsão de duração do tratamento.
3. O paciente tem direito, a qualquer instante, de consentir ou recusar procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem realizados como parte do tratamento proposto.
4. O paciente tem direito de receber, toda informação
sobre os medicamentos que lhe serão administrados.
5. O paciente tem direito de ser informado sobre a
procedência do sangue ou hemoderivados para a transfusão, bem como a comprovação das sorologias efetuadas
e a sua validade.
6. O paciente tem direito a manter a sua privacidade,
com atendimento em lugar adequado e conduta profissional que resguarde essa privacidade.
7. O paciente acima de 60 anos e/ou com dependência física e/ou psíquica tem o direito à permanência, em
tempo integral, de um acompanhante durante o tratamento
em regime de internação.
8. O paciente tem o direito de ter respeitada sua crença espiritual e religiosa e de receber ou recusar assistência
moral, psicológica, social e religiosa.
9. O paciente tem direito a ser ouvido, por meio de
um canal direto de comunicação (ouvidoria), sendo suas
queixas, críticas e/ou elogios encaminhados aos setores
responsáveis. Quando apresentar alguma reclamação,
esta deverá ser averiguada, com retorno ao paciente /
acompanhante.
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Deveres dos pacientes
1. O paciente ou o seu responsável legal tem o dever
de dar informações precisas, completas e acuradas sobre
o histórico de saúde, doenças previas, medicamentos em
uso, procedimentos médicos anteriores e outros problemas
relacionados à sua saúde.
2. O paciente tem o dever de informar as mudanças
inesperadas do seu estado de saúde atual aos profissionais
responsáveis pelo seu tratamento.
3. O paciente deve confirmar o entendimento das
ações que estão sendo efetuadas ou propostas visando à
cura dos agravos à sua saúde à prevenção das complicações ou seqüelas, à sua reabilitação e à promoção da sua
saúde, fazendo perguntas sempre que tiver dúvidas.
4. O paciente tem o dever de seguir as instruções
recomendadas pela equipe multiprofissional que o assiste,
sendo responsável pelas conseqüências da sua recusa.
5. O paciente tem o dever de indicar o responsável
financeiro pelo seu tratamento hospitalar, informando ao
hospital quaisquer mudanças nessa indicação.
6. O paciente tem o dever de respeitar os direitos dos
demais pacientes, acompanhantes, funcionários e prestadores de serviços da instituição.
7. O paciente e/ou acompanhante não devem
manusear qualquer equipamento utilizado no auxílio à
assistência.
8. O paciente tem o dever de participar do seu plano de tratamento e alta hospitalar ou indicar quem possa
fazê-lo.
9. O paciente tem o dever de atender e respeitar a
proibição de fumo nas dependências do hospital, extensivo
aos seus acompanhantes, conforme a legislação vigente.
10. Os pacientes e/ou acompanhante tem o dever de
zelar pelos seus pertences de valor durante sua permanência no hospital.

CASOS PARA CAUSOS

Acontecimentos

S

omos protagonistas dirigidos pelos acontecimentos
da vida, buscando idéias acerca do certo e acumulando erros que o amadurecimento conserta. Acertar passa pelo
caminho exclusivo do erro? Desvirtua-se a retidão negociando desejos? Em quais atalhos perdemos o caminho?
As coisas dos últimos dez anos: os bruxos de plantão
ensinando o lado B, os queijos coalhos em bares simples
que não existem mais, casamentos celebrados em botecos,
os medos, as angústias, as incertezas e encruzilhadas apresentadas pela vida, os dias quentes e outros frios, a chuva
fina que corta quem anda de moto, o empenho para conquistar eleições, as fotos e slides, estrada de terra, das pedras e

das feiras. Um simples café na calçada, embaixo de guardasóis com publicidade, entre mesas e cadeiras de plástico e,
principalmente, as risadas encontradas na padaria.
Na busca da oportunidade de entrar em campo e vencer,
sempre existem tropeços, que nos levam aos tombos de
temer continuar. Trafegamos tão velozes passando pelas
sinalizações, que perdemos o rumo. Pese e pondere todos
os detalhes. Viva a emoção se aconselhando na razão. A
“vida perfeita” se desfaz para o tesouro ser real. Ninguém
mais tem tempo de errar.
Fonte: Fernando Neme

GENTE Santa Paula | 25

NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Sal e Açúcar

Sem Exageros

Tanto o sal quanto o açúcar são amigos do paladar,
sendo que possuem uma função importante para o nosso
organismo, pois ambos são responsáveis pelo sabor dos
alimentos. No entanto, quando consumidos em exagero podem prejudicar a saúde, por isso, é preciso que você pense
duas vezes antes de dar uma pitadinha de sal nas refeições,
no qual sem perceber o exagero pode estar presente aumentando assim as chances de sofrer de pedras nos rins,
problemas nos coração, hipertensão e até mesmo retenção
de líquidos no organismo. Desta forma, para não prejudicar
a saúde é necessário que você se afaste o quanto mais do
saleiro, sendo que para evitar o excesso de sal é preciso
ficar muito atento a quantidade de sal presente nos alimentos processados, nos quais são os mais prejudiciais.
Os produtos mais perigosos e com maior concentração
de sal são: macarrão instantâneo, condimentos, molhos,
salgadinhos, alimentos em conserva e alimentos embutidos, como linguiça, salsicha, salame e outros. No momento
de fazer a compra de supermercado é preciso que você também avalie os alimentos, analisando o colesterol e as calorias, além de quantidade de sódio. Segundo especialistas,
é indicado a ingestão de no máximo cinco gramas, equivalente a uma colher de chá rasa, sendo que se você estiver
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acostumada em consumir bastante sal é preciso diminuir
a quantidade de forma gradativa para que seu paladar se
acostume, sendo que uma boa alternativa é abusar de condimentos e ervas, como por exemplo, alho, limão e cebola.
Já o açúcar está presente em refrescos, balas, bolos,
doces, enfim, são indispensáveis nas prateleiras dos supermercados, pois é encontrado em diferentes tipos, como
o açúcar mascavo, o de confeiteiro, o de cristal, o light e o
orgânico. No entanto, dentre estes diferentes tipos de açúcar, segundo especialistas, o mais prejudicial a saúde é o
açúcar refinado, pois o mesmo não conta com vitaminas,
proteínas, fibras e minerais, sendo rico em calorias. Desta
forma, além de aumentar a quantidade de calorias a sua
alimentação, quando consumido em excesso poderá provocar desequilíbrio na saúde, facilitando as chances de se
desenvolverem diversas doenças. O ganho de peso é um
grande risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares, sendo que também provocam diabetes cáries.
O mais indicado que é você diminua a ingestão de açúcar o máximo que puder, isto é, evite doces em seu cardápio, sendo que o segredo para que você controle o excesso
de açúcar é substituí-lo por algumas gotinhas de adoçante
e evitar as colheradas de açúcar.

GENTE E SAÚDE

Para a saúde não azedar

O limão e suas mil e uma utilidades

O

fruto do limoeiro é originário da região sudeste da
Ásia, de onde surgiram cerca de 70 variedades. Entre as
mais populares destacam-se o Galego, Taiti, Cravo, Siciliano, Lunário, Lisboa e Eureka.
Como uma das frutas mais conhecidas e usadas no
mundo, o limão é utilizado desde sucos, refrigerantes, sorvetes, molhos, aperitivos até remédios, xaropes e produtos de limpeza. Uma essência aromática retirada de sua
casca é matéria-prima para o preparo de licores, sabões e
perfumaria.
O limão contém grande quantidade de ácido cítrico, o
que lhe confere seu singular sabor azedo. No suco de limão,
essa acidez chega em média a um ph de 2 a 3. Um litro
contém aproximadamente 500mg de vitamina C (ácido ascórbico) e 50 gramas de ácido cítrico. Rico em mucilagem
e vitamina C, contém vitaminas B1, B2 e B3, vitamina A,
vitamina E, bioflavonóides, citratos, glucose, frutose e sacarose, além de grandes quantidades de sais minerais, cálcio,
ferro, silício, fósforo, cobre, magnésio e iodo.
Diversas pesquisas relatam os valores terapêuticos do
limão, devido ao seu poder bactericida, fungicida e antibiótico. Seu uso é bastante frequente em casos de dores
de garganta, tosse, cicatrizações, infecções e febres. A utilização do limão para fins terapêuticos deve ser indicada e
acompanhada por profissionais da saúde.
Regina Thien Su

Regina Thien Su – Nutricionista
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GENTE E SAÚDE

Veja o que mais esta fruta incrível faz por você:
- Estimula o sistema imunológico (vitamina E);
- Combate problemas de pele, ateromas e radicais
livres (limoneno);
- Melhora a circulação venosa (bioflavonóides, hisperidina e diosmina);
- Impede a formação de cálculos renais (citrato de
potássio);
- Protege a parede do estômago e o trato intestinal
(mucilagem).
Com tantas qualidades, é importante tomar cuidado
com seu manuseio. Devemos evitar o contato com a pele
antes da exposição solar - ou se for inevitável, lavar bem as
mãos - pois ele possui substâncias que causam manchas e
podem gerar queimaduras.
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VIDA, SAÚDE E BEM-ESTAR

Varizes nos membros inferiores
A

s varizes ou veias varicosas podem ser conceituadas
como veias dilatadas, tortuosas e alongadas associada à alteração funcional, sendo considerada a mais comum de todas
as patologias vasculares. Dados estatísticos nacionais indicaram uma prevalência de 47,6% de varizes em pacientes acima
de 15 anos, excluídas as gestantes, sendo 37.9% homens e
50,9% mulheres.
Essa patologia acomete preferencialmente as mulheres.
Além disso, os índices epidemiológicos indicam que o acometimento dos membros inferiores geralmente é bilateral.
Existem vários mecanismos envolvidos na etiopatogenia
das varizes dos membros inferiores como a incompetência valvular primária, o enfraquecimento da parede venosa, anastomoses arteriovenosas e microtromboses das perfurantes.
Os fatores desencadeantes ou agravantes das varizes dos
membros inferiores são: a hereditariedade, a idade, sexo feminino, etnia (menos prevalente em negros e mais prevalente
em brancos), Número de gestações, obesidade (causa um aumento da compressão abdominal sobre a cava e veias ilíacas),
postura predominante de trabalho em pé ou sentada, dieta e
constipação intestinal.
As veias varicosas mais calibrosas (maiores que 3 mm)
podem apresentar complicações como a tromboflebite superficial, que se apresenta como cordões hiperemiados, dolorosos e quentes no trajeto da veia acometida que muitas vezes
levam os pacientes ao serviço médico de urgência devido ao
quadro doloroso intenso. Em alguns casos a internação hospitalar torna-se necessária devido ao risco de acometimento do
sistema venoso profundo como nos casos de tromboflebites
ascendentes próximas a junção safeno femoral. Além das
tromboflebites, as veias varicosas podem apresentar hemorragias, ocasionar lipodermatosclerose, dermatite ocre, eczema
de estase, edema e úlceras varicosas crônicas de difícil tratamento. Todos esses sintomas caracterizam a insuficiência venosa crônica IVC.
As telangiectasias dos membros inferiores são vasos intradérmicos, de menor calibre (até 1 mm), dilatados presentes
em aproximadamente 70% da população devendo ser considerada não uma doença, mas sim uma característica da raça
humana. As telangiectasias podem ser consideradas doença
quando muito extensas ou quando passam a representar para
o portador um problema estético podendo causar transtornos
psicológicos.
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VIDA, SAÚDE E BEM-ESTAR

Varizes nos membros inferiores
Geralmente as telangiectasias tornam-se sintomáticas em mulheres no período menstrual e parecem
aumentar ou ser desencadeadas pela gravidez e pelo uso
de anticoncepcionais orais.
A história e o exame clínico minucioso do paciente
na maior parte das vezes são suficientes para se firmar o
diagnóstico de varizes de membros inferiores. As principais
queixas do paciente portador dessa patologia são: Comprometimento estético, dor e sensação de peso e cansaço nos
membros inferiores, ardor, prurido, formigamento, desconforto e câimbras.
Após o diagnóstico confirmado deve-se realizar um
USG Doppler venoso de membros inferiores para avaliação
do sistema venoso profunda e da competência do sistema
venoso superficial para nortear o tratamento.
Baseados na classificação e graduação da doença
venosa dos membros inferiores (CEAP) teremos uma classificação clínica (C), etiológica (E), anatômica (A) e patológica (P), esta foi proposta e realizada no fórum Americano
de Doenças Venosas preparado por um “Comitê AD HOC”.
Iremos nos deter classificação clínica da doença venosa
para o melhor entendimento e conhecimento da gravidade
da doença.
A classificação clínica da doença venosa (CEAP) é:
a) Classe 0 – Não visível ou palpável sem sinais de
doença venosa
b) Classe 1 – Telangiectasias e/ou veias reticulares
c) Classe 2 – Veias varicosas
d) Classe 3 – Edema
e) Classe 4 – Pigmentação, eczema e lipodermoesclerose
f) Classe 5 – Úlcera varicosa cicatrizada
g) Classe 6 – Úlcera varicosa aberta
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O tratamento das varizes dos membros inferiores pode
ser clínico através de uso de meias elásticas de média compressão 20-30 mmhg, medicações flebotônicas e alteração
comportamentais como evitar a posição ortostática ou sentada por períodos prolongados, evitar o uso de sapato com
salto demasiadamente alto, corrigir obesidade, elevar por
breves períodos os membros inferiores durante às atividades diárias, praticar exercícios físicos como marcha, natação ou ciclismo, cuidados com os pés evitando infecções
cutâneas e dormir em posição de Trendelemburg, ou seja,
com os pés ligeiramente elevados.
Com o advento da cirurgia que utiliza incisões milimétricas e a agulha de crochê, na maioria dos casos, os
resultados estéticos obtidos são excelentes. Todavia, seu
objetivo primordial não é apenas buscar um bom resultado
estético, mas fazer a prevenção de sintomas e de complicações futuras.
Outra modalidade de tratamento consiste na escleroterapia com espuma (Polidocanol) ou glicose hipertônica.
Esse tipo de tratamento pode ser estético para esclerose de
telangiectasias ou terapêutico para tratamento de úlceras
venosas CEAP 4,5 e 6.
A mudança de costumes das últimas décadas, principalmente o uso da mini-saia nos anos 60, levou a um grande
desenvolvimento do cuidado com as varizes dos membros
inferiores, particularmente no Brasil. O desenvolvimento da
escleroterapia e de novos equipamentos de crioescleroterapia para as telangiectasias, o uso da agulha de crochê,
o uso de microincisões para as cirurgias de varizes e microvarizes e a radiofreqüência são instrumentos que surgiram e são cada vez mais utilizados para o sucesso no tratamento das varizes dos membros inferiores.

CAPA

A Intuição
N

ós, seres humanos, temos cinco sentidos fundamentais, são eles: audição, olfato, paladar, tato e visão. São
eles que propiciam o nosso relacionamento com o ambiente. Com esses sentidos o nosso corpo percebe o que está
ao nosso redor e isso nos ajuda a sobreviver e integrar com
o ambiente em que vivemos, porém com o avanço da ciência, passamos a nos importar com o sexto sentido, ou mais
conhecido como: intuição.
A Intuição é uma forma de conhecimento que está
dentro de todos nós, embora nem todas as pessoas saibam
utilizá-la. É como o produto da capacidade da mente de
fazer muitas coisas ao mesmo tempo, graças às infinitas
conexões inconscientes que tornam possível à mente consciente fazer escolhas.
Grandes cientistas, entre eles o físico Albert Einstein,
considerado o maior intuitivo da história, enfatizaram o
valor do potencial intuitivo. A ciência avançou seus estudos
sobre a intuição e hoje ela comprova que este sentido tem
relação com a ligação dos dois hemisférios cerebrais. O esquerdo: racional e o direito: emocional.
O segredo está nas pessoas que são mais sensíveis.
Geralmente as meninas recebem uma educação diferente
e são mais afetivas e se tornam mulheres mais sensíveis
que os homens que desenvolvem mais o lado racional. Mas
claro que toda regra há exceções.
Todos nós fomos criados com uma sabedoria interior

inata que orienta as nossas vidas, serve como um “medidor
interior da verdade” e nos ajuda a tomar decisões importantes em pontos críticos de mudanças em nossas vidas.
Cada um de nós se conecta à intuição de seu modo próprio
e único.
O psiquiatra Carl Jung dizia sobre o conhecimento
intuitivo: “Cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior”. Sendo assim,
nossa intuição pode ser de grande utilidade em todos os
momentos em nossas vidas e especialmente durante momentos de grande stress ou dificuldade. Em situações onde
estamos nos defrontando com desafios inesperados, tais
como a perda de um ente querido ou uma doença, muitas
emoções intensas surgem do nosso interior. Nossos apoios
habituais são removidos ou abalados, o que pode nos fazer
sentir desorientados, desprotegidos e sem nada a que nos
agarrarmos.
Alguns especialistas afirmam que é possível desenvolver a intuição por meio de algumas técnicas, como o
treino da habilidade no uso de imagens e símbolos, a aquisição de uma postura mais reflexiva e o desenvolvimento
da autoconfiança. Devemos confiar na intuição à medida
que a autoconfiança e o autoconhecimento permitam ao
indivíduo separar a intuição dos seus medos e desejos. Precisamos apenas acreditar e perceber este tão rico sentido.

“Não existe nenhum caminho lógico para a descoberta
das leis do Universo - o único caminho é a intuição”
GENTE Santa Paula
(Albert Einstein)
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CAPA

5
Os Sentidos:

Vamos ativá-los?

Visão
A visão é um dos cinco sentidos que permite aos seres
vivos dotados de órgãos adequados, aprimorarem a percepção do mundo.
Esta é a explicação que os dicionários nos mostram.
Mas a visão é muito mais do que isso. Rubem Alves diz
em uma de suas metáforas, que o olhar do professor pode
transformar os alunos em sapos ou príncipes. O olhar da
mãe pode ser de bruxa ou de fada; do colega, de herói ou
bandido. O nosso olhar pode ser de alegria ou tristeza, de
coragem ou desânimo, de ousadia ou timidez, de falta ou
de busca.
A criança tem um olhar puro e sincero, tudo é belo e
admirável. Para entender melhor esse olhar, basta à lembrança frustrante de voltarmos adultos a lugares frequentados na infância e memorizados como especialmente belos.
A visão hoje é abatida pelo pensamento, vemos uma
situação e já tentamos descobrir ou pensar o que pode ser.
O correto é ver algo e não julgar, pois cada um tem uma
forma de ver, às vezes o que você esta vendo pode não ser o
mesmo que o outro.
Ver soluções onde há problemas. Enxergar um horizonte mais distante e colorido, isso é ter o poder da visão.

Paladar
O paladar é a nossa primeira fonte de prazer e a conexão com um dos cinco sentidos humanos
Logo que nasce, o bebê já percebe o prazer do paladar
ao se amamentar na mãe, e daí em diante vai descobrindo
novas sensações que vão sendo armazenadas em nossa
memória gustativa.
Esse é um sentido que pode e deve ser educado. Educar o paladar é apurá-lo, para que saiba reconhecer e, inclusive, apreciar, os diferentes sabores, sem fazer cara feia
antes de provar algo pela primeira vez.
Na nossa vida temos vários desafios pessoais e profissionais, basta sabermos educá-los para poder degustá-los
com prazer e sabedoria.
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Audição
Saber ouvir, sábia e importante tarefa. Ouvir os outros
os mais velhos, os mais jovens, ouvir histórias, músicas e
até mesmo o silêncio. Sim! Saber ouvir o silêncio, afinal de
contas ele também fala, às vezes até grita!
No nosso dia a dia ouvir mais, ouvir tudo e a todos.
Ouvir as mensagens da vida.
Tem sons que indicam horas e acontecimentos, lembranças de momentos.
Saber escutar uma verdade e até mesmo uma mentira,
tudo te trará algum aprendizado.
Ouvir o pai experiente, o filho, a história que virou estória. Ouvir seu coração, como já dizia Olavo Bilac: “Amai
para entendê-las! Pois só quem ama pode ter ouvido capaz
de ouvir e de entender estrelas.”
Ouvir desaforo, desabafo.
A audição, este sentido que faz todo sentido, quando
sabemos aproveitar de alguma maneira o que ouvimos.
Podemos falar para nós mesmos e ouvir a voz da nossa
consciência.
Em nosso dia a dia, em nosso ambiente de trabalho,
a audição é uma troca, troca de experiências, troca de
palavras.
Ouvir o que você significa para uma pessoa.
Ouvir o que a empresa e seu colega de trabalho esperam de você.
Na correria do dia a dia, em uma atitude um pouco
egoísta, deixamos de ouvir quem precisa falar.
Quantas vezes já usamos ou escutamos a seguinte frase: eu só preciso que você me escute???
O outro lado da audição esta em “fingir que não ouviu”, que nada mais é que recusar o que ouvimos, mas não
aceitamos ou não concordamos.
Tudo bem, faz parte da história deste sentido.

CAPA

Tato
Talvez não percebamos o quanto o tato é fundamental
nas nossas vidas, pois não está somente nas mãos, mas
na pele que cobre todo o corpo e sem ela não sobreviveríamos. O que não acontece quando eventualmente alguém é
privado de enxergar, de ouvir, de sentir o gosto ou o cheiro.
Dentre suas funções está a proteção, a manutenção da
temperatura, a defesa e a sensorial, que também está ligada aos efeitos psicológicos como sentimentos e emoções.
Hoje, no meio acadêmico, percebemos que o desenvolvimento estimulado por atividades como tocar, manipular e sentir são tão importantes quanto o escutar, ver e ler.
Seguindo essa linha de pensamento, psicólogos estudam a relação desse sentido com os efeitos causados pelo
comportamento das pessoas. Por exemplo, um toque sutil
pode ser o suficiente para aumentar a avaliação de satisfação do cliente em determinado estabelecimento, a psicoterapia corporal é capaz de relaxar um paciente e o fazer
entrar em contato com seu próprio corpo, sentimentos e
sensações.
É uma forma de acessarmos nosso inconsciente e também nos aproximarmos dos outros. Da forma adequada,
nos permite criar um ambiente e relações agradáveis com
colegas de trabalho, amigos, familiares etc.
Quando tocamos, podemos sentir o mundo, e todas as
sensações que ele nos proporciona. Sentimos formas, texturas, temperaturas, mas também somos capazes de sentir
e transmitir sentimentos como um abraço ou um carinho a
um colega que precise, ou aquele “aperto de mão” empolgado para parabenizar. Um toque acompanha o gesto do
olhar e com ele podemos nos comunicar.

Olfato
Percepção, emoção e memória todas são fortemente
influenciadas pelos diversos estímulos que sofremos a todo
o momento através da pele, ouvido, olhos, língua e nariz.
O olfato tem seu papel importante na identificação desses
estímulos.
É pelo nariz, com o olfato, que identificamos estímulos
físicos e sociais sem o contato direto na exposição. Como
exemplo ao reconhecermos um alimento pelo cheiro de seu
tempero ou uma pessoa pela fragrância de um perfume, e
até mesmo momentos e experiências inesquecíveis através
do cheiro. O tempo de exposição ao cheiro acima de quatro
minutos facilita a memorização e o julgamento subjetivo.
Além de memorizarmos o cheiro, damos a ele significados
de acordo com nossas experiências pessoais. Essa relação
na identificação e reconhecimento de experiências emocionais colabora muitas vezes para alteração no relacionamento, hábito e comportamento social, amigável ou não,
amoroso ou não.
Esse sentido ligado às emoções e memórias de fácil
adaptação só consegue identificar um cheiro de cada vez.
Dessa maneira, devemos usar e prestar muita atenção ao
nosso “faro”, pois ele pode nos revelar através de associações com experiências passadas o grau de segurança ou
perigo numa situação em meio aos inúmeros estímulos do
dia a dia.
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Flor Gentil

Helena Lunardelli
Responsável pelo Projeto

O projeto Flor Gentil, idealizado pela florista Helena Lunardelli. A idéia é que através de um ato gentil doar as flores
usadas em seu evento para levar carinho e atenção aos idosos.
Como funciona? Você liga para a Flor Gentil para combinar a
sua doação de flores, e no dia seguinte ao seu evento eles retiram todas as flores, levam para uma central para organizar os
arranjos e presenteiam os idosos queridos de asilos e casas
de repouso com estes arranjos. Uma forma de doar amor e
carinho com as flores de seu evento.
Conheça também o Fundo Gentil: Se possui uma renda
familiar que não comporta a realização do seu evento, seja
seu casamento, aniversário, batizado, conte a sua história e
através da doação dos arranjos, a Flor Gentil te ajuda a realizá-lo. As comemorações são ainda mais bonitas se estiverem
rodeadas pela beleza, cores e perfume das flores.

O Santa Paula doou todas as flores utilizadas na
Festa dos Médicos para o projeto Flor Gentil.
Se quiser doar as suas flores também, entre em contato:
11 3031-5867
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Você sabia que 1 litro de óleo pode
contaminar milhares de litros de água?
Menos óleo despejado de forma errada, Mais saúde para nossa água.
O programa Menos é Mais traz mais uma campanha
de conscientização pensando nas melhorias para o meio
ambiente.
O óleo quando descartado de forma inadequada pode
causar o entupimento de encanamentos e tubulações. Uma
vez em contato com a água pode contaminar rios e solo. E
quando em decomposição libera o gás metano que é um dos
causadores do efeito estufa.
Pensando na contribuição para o meio ambiente iniciamos em outubro a campanha para coleta de óleo de cozinha
usado. Campanha com distribuição de informativo virtual e
banner no local informando sobre a importância da participação de todos.

Na Casa Branca temos um ponto de entrega do óleo de
cozinha usado. As pessoas deverão levar o óleo armazenado
em garrafas plásticas PET e comunicar a equipe de marketing
para que recebam um sabão ECO produzido com o resíduo
de óleo. A cada dois litros de óleo o participante receberá um
sabão ECO.
O óleo de cozinha usado será destinado ao Instituto
Triângulo.
Esse óleo é usado na fabricação do Sabão Ecológico que
contribui com recursos financeiros para o instituto nas campanhas de mobilização e educação ecológica.

Tenha consciência, participe e ganhe 1 Sabão Ecológico a
cada 2 litros de óleo
2 litros de óleo = 1 garrafa PET cheia
Saiba como guardar o óleo de cozinha usado em casa:
1. Espere o óleo de cozinha esfriar
2. Despeje o óleo com a ajuda de um funil em uma garrafa PET
3. Quando a PET estiver cheia, certifique-se do fechamento da embalagem e traga-a para o Ponto de Entrega
instalado no Hospital Santa Paula.

Local: Casa Branca - Rua Cabo Verde, 67 – falar com Viviane, Elisa ou Angélica.
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Running For Life
No dia 28 de Agosto de 2011, às 8h15 da manhã, em frente
à Assembléia Legislativa, foi dada a largada para mais uma
Corrida e Caminhada da equipe Running for Life em São Paulo. O evento, realizado na região do Ibirapuera, contou com a
participação de 8.000 participantes, corredores e caminhantes
que percorreram a distância de 5km.
Os colaboradores do Hospital Santa Paula e participantes
do programa Running For Life colocaram esse evento como
parte dos seus objetivos nos treinamentos. Para alguns o desafio maior seria melhorar o tempo na distância, e para outros
seria completar os 5 km. Participaram da corrida e caminhada
13 colaboradores do hospital.
Veja como foi o desempenho, individual, desses
colaboradores:

Destaque
A auxiliar de enfermagem e colaboradora da UTI A do período noturno, Alenilça
Fonseca, foi o
destaque do evento. Mesmo trabalhando em
dois hospitais e cursando Enfermagem, Alenilça, conseguiu tempo para treinar e obter
um excelente resultado, sendo a primeira
mulher do Hospital Santa Paula a completar
os 5km.
O Hospital Santa Paula e a Elite Esportiva parabenizam a todos pelo empenho, garra, dedicação e pelos resultados alcançados.

RESULTADO DA CAMINHADA - 5KM - 28/08/2011
Masculino
COL.
Nº
Elite PEITO

NOME

TEMPO
TOTAL

RITMO
P/KM

VEL. MEDIA
(km/h)

COL.
COL.
GERAL CATEGORIA

1

1142

Sandro Santana dos Santos

00:18:11

03:38

16,50

22º

2

1132

André Batista Lima

00:24:17

04:51

12,35

3

1139

Marcio Wellington

00:31:56

06:23

9,39

4

1145

Walmor Pedro Brambilla

00:40:19

08:04

5

1134

Everaldo de Araújo Santos Filho

00:40:31

08:06

NOME

TEMPO
TOTAL

RITMO
P/KM

VEL. MEDIA
(km/h)

HISTÓRICO

2º

Veterano em provas

249º

35º

Veterano em provas

931º

153º

Veterano em provas

7,44

1310º

249º

Veterano em provas

7,40

1357º

272º

Estreante em provas

Feminino
COL.
Nº
Elite PEITO

COL.
COL.
GERAL CATEGORIA

HISTÓRICO

1

1130

Alenilça Queiroz Paiva Fonseca

00:29:14

05:51

10,26

248º

32º

Estreante em provas

2

1140

Matilda Batista Flores

00:34:45

06:57

8,63

803º

123º

Veterano em provas

3

1141

Rita Cassia de Sousa

00:35:19

07:04

8,49

856º

128º

Veterano em provas

4

1143

Takiko M. Rodrigues

00:37:58

07:36

7,90

1140º

32º

Veterano em provas

5

1138

Luciana de Andrade C. Rocha

00:52:09

10:26

5,75

1713º

231º

Veterano em provas

6

1129

Adriana Regina da Silva

01:00:19

12:04

4,97

1810º

270º

Estreante em provas

7

1131

Ana Lucia Pares Soletto

01:00:19

12:04

4,97

1811º

271º

Estreante em provas

8

1135

Fabia Regina Nogueira dos Reis

01:06:17

13:15

4,53

1827º

371º

Estreante em provas
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A Terra do Sol da Meia Noite

Lapônia

A Lapônia é uma região no norte da Escandinávia, abrangendo território de quatro Estados: Noruega, Suécia, Finlândia
e Federação Russa e que corresponde à região onde habitam
os lapões, ou Sami.
Cerca de 70.000 Lapões vivem numa área de 390 000 km²,
juntamente com Suecos, Noruegueses, Finlandeses e Russos.
Cerca de 3 a 4 habitantes por km².
As temperaturas variam de 15 graus centígrados positivos
no verão a 50 graus negativos no inverno.
Podemos encontrar a qualquer momento alces, renas,
águias, falcões, ursos e lobos.
Conhecida como uma terra de sonhos e encantos, a Lapônia conta com dois magníficos fenômenos naturais, a Aurora
Boreal e o Sol da Meia Noite.
A Aurora Boreal são partículas oriundas do sol que geram
o chamado “vento solar” que ao carregarem os elétrons dos
átomos de oxigênio e nitrogênio da atmosfera geram efeitos
coloridos.
O Sol da Meia Noite acontece devido a inclinação do eixo
da terra em relação ao eixo do sol, sendo assim a Lapônia
passa 3 meses no inverno sem que haja claridade e 3 meses
durante o verão sem que haja noite. As cores no céu se transformam rapidamente.
Não deve haver melhor lugar para encontrar o Papai
Noel do que Rovaniemi, cidade mais importante da Lapônia.

Desiludam-se aqueles que não querem acreditar na magia do
Pai Natal, estes estão desautorizados a ousar pensar que a
figura não existe. É em Rovaniemi, “capital” do Círculo Polar
Ártico, que o “verdadeiro” Pai Natal pode ser encontrado na
sua gruta. Verdade seja dita, com os desenvolvimentos civilizacionais não existe apenas a gruta, mas toda uma aldeia em
torno da sua figura, incluindo um parque de diversões.
Por estes dias de época natalícia, Rovaniemi anda mais
do que agitada, com tanto movimento de gente a querer salvar à última hora a reputação de um comportamento anual
exemplar. Um só exemplo de tanta movimentação: o posto de
Correios. Desde que começou a contá-las, o Pai Natal afirma
ter recebido mais de seis milhões de cartas, 32 mil cartas em
dias de recorde. Não admira que tenha tantos duendes e elfos
a ajudar.
Visitar a Lapônia no Inverno pode ser uma experiência
inesquecível. Experimentar as atividades que só a Lapônia
pode oferecer: safaris com renas ou huskies e, para os mais
radicais, em motas de neve. Isto para não falar das diversas
modalidades relacionadas com o esqui.
No final de cada dia há uma receita infalível para conseguir aquecer o corpo e para assegurar a verdadeira sensação de tranquilidade e relaxamento: uma sessão de sauna
finlandesa.
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GASTRONOMIA FINLANDESA
Destaca-se a carne de rena, o salmão e o caviar. Além disso, a gastronomia da Lapônia oferece pratos especiais durante
a época natalina, de que são bons exemplos a Ceia celestial e
o Jantar da Aurora do restaurante panorâmico Tuikko, perto
da montanha de Levi, ou do hotel Hullo Poro (tradução literal:
“Rena doida”).
Quanto as bebidas, não podemos esquecer dois vocábulos: Glog e Kappara. O primeiro é uma mistura de vinho quente
com vodka, a que cada casa adiciona especiarias a gosto. As
mais comuns são o gengibre, o cravinho, a canela e mesmo
amêndoa. Parece uma mistura surreal? Experimente a Kappara é uma bebida bem mais fresca, confeccionada também
com a inevitável vodka, a que se adicionam framboesa migada
e gelo picado. Para acompanhar estas bebidas, nada melhor
do que os biscoitos típicos de Natal chamados piparkkaku.

QUANDO VIAJAR PARA A LAPÔNIA
No Verão, é sempre dia. No Inverno, é sempre noite. Na
Primavera a neve começa a derreter e a Natureza encarrega-se de quebrar as superfícies das águas geladas. No Outono,
as tonalidades coloridas das folhagens em queda são deslumbrantes. E no Inverno, destacam-se a aurora boreal, o silêncio
e a luz azulada. Em resumo: pode-se viajar para a Lapônia durante todo o ano, dependendo do tipo de viagem e atividades
que pretenda efetuar.

COMO CHEGAR AO NORTE DA FINLÂNDIA
A Finnair e a TAP possuem vôos a partir de Lisboa e do
Porto para Helsínquia, capital da Finlândia. A KLM e Air France
saem de São Paulo e fazem parada em Paris ou Amsterdã,
paradas que variam de 40min a 2 horas. Você pode também
pegar um Vôo para qualquer outra cidade da Finlândia e ir
para a Lapônia em um avião menor ou em pequenos cruzeiros
a bordo de navios quebra-gelo.
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Rio de Janeiro
Sempre Lindo

Cantada

em prosa e verso, e
mundialmente famosa por suas belezas naturais e a simpatia de seu povo,
o carioca, a capital do Estado do Rio
de Janeiro é também o principal centro cultural e um dos maiores pólos
econômicos brasileiros, tendo sua economia baseada especialmente no setor
terciário, no segmento financeiro, de
comércio exterior, de mídia e turismo.
No entanto, encontram-se na região
metropolitana do Rio de Janeiro as
sedes brasileiras de importantes empresas internacionais como a Shell,
Exxon, Sousa Cruz, BMG Ariola, Polygram, Ishikawajima, Merck, Michelin,
Sony Entertainment, Texaco, IBM, Unysis, Xerox, Coca-Cola e McDonald’s.
Empresas nacionais de grande porte,
como a Petrobrás (Empresa Brasileira

de Petróleo), Eletrobrás (Empresa
Brasileira de Eletricidade), a Companhia Vale do Rio Doce (mineração),
além da Embratel (Empresa Brasileira
de Telecomunicações), também estão
sediadas na capital do Estado do Rio
de Janeiro.
Rio de Janeiro foi a capital do Brasil desde o início do século XIX até a
inauguração de Brasília, em 1960, e
continua sendo até o presente, o centro irradiador da cultura e das artes do
País. Nela residem 40% da população
do Estado do Rio de Janeiro, distribuídos em 153 bairros, alguns tradicionais
como o de Santa Teresa, e outros modernos como a Barra da Tijuca, na zona
sul da cidade
Perto de gente de outros estados,
a onda é tirar onda com o que (ainda)

tem de fantástico e diferencial: justamente o conjunto formado por mar,
lagoa e montanhas. É autêntica a exaltação da alegria espontânea, do carnaval renovado (sim, de uns anos para
cá se tornou questão de honra para
muitos passar o carnaval por aqui, nos
blocos, e comemorar uma luz no fim do
Sambódromo).
Pessoas apaixonadas pelo Rio de
Janeiro, não temos noção da real dimensão da cidade. Caldeirão de ritmos
e manifestações espontâneas, a antiga
capital federal sonha em se manter
como capital cultural de um país muito
maior e mais diverso do que imagina.
Ainda é uma fábrica de modismos em
muitos aspectos - sobretudo os que podem ser divulgados pela TV, em novelas
que quase sempre se passam por aqui.
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Quando for para o Rio chegue como quem chega a um
bar, puxe a cadeira e tome um chope gelado, sentindo no rosto
a brisa abençoada que vem do mar.
Sente para um dedinho de prosa; para partilhar bate-papo
com os assuntos de sempre: o amor ao Rio, suas belezas, a
generosidade, o bom-humor, o jogo-de-cintura, a musicalidade, tudo enfim que a “carioquice” tem de bom.

E como começamos falando em poesia e prosa, nada
mais justo que terminar do mesmo jeito...
“Minha alma canta
Vejo o Rio de Janeiro
Estou morrendo de saudade
Rio teu mar, praias sem fim
Rio, você que foi feito prá mim
Cristo Redentor
Braços abertos sobre a Guanabara
Este samba é só porque
Rio, eu gosto de você
A morena vai cantar
Seu corpo todo balançar
Rio de céu, de sol e de mar”

Fonte:
-http://www.dc.mre.gov.br/imagens-e-textos/revista2mat7.pdf
-http://www.overmundo.com.br/
overblog/o-rio-de-janeiro-continua-sendo-o-que
-http://www.almacarioca.com.br/
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Passeios Históricos pelo Brasil
São Paulo (SP) - Museu do Ipiranga: O Museu Paulista
da USP, ou do Ipiranga, foi idealizado poucos meses após a
proclamação da Independência, em 7 de setembro de 1822,
com o objetivo de ser um edifício-monumento em celebração à data. No entanto, o projeto só foi concretizado após 68
anos da Proclamação. Seu acervo conta com mais de 125 mil
peças, entre objetos, iconografia e documentos de arquivos.
Brasília (DF) - Memorial JK: O espaço é dedicado à
história do “fundador” da capital federal, como é apresentado
o mineiro Juscelino Kubitschek. Inaugurado em 1981, o memorial possui em seu acervo objetos pessoais, documentos,
cartas, centenas de livros, fotos e vídeos do homenageado.
Também há obras de arte de Cândido Portinari, Athos Bulcão
e Marianne Peretti.
Florianópolis (SC) - Fortaleza de Santa Cruz de
Anhatomirim: Na ilha de Anhatomirim, é a maior estrutura
do antigo sistema defensivo de Santa Catarina, com vários
tipos de casas, sobrados, quartéis e muralhas em meio a árvores e extensos gramados. Erguida por escravos no século
XVIII, chegou a abrigar 60 canhões. É famosa por ter sido o
local do massacre de dezenas de opositores da Revolução Federalista, quando Floriano Peixoto era presidente do Brasil.
Ilha de Itamaracá (PE) - Forte Orange: Construído pelos holandeses no século XVII na entrada do Canal de Santa
Cruz, o forte ganhou este nome em homenagem a OrangeNassau, parente de Maurício de Nassau, que governou a colônia holandesa no Nordeste do Brasil, com a capital em Recife,
de 1637 a 1644. O forte foi abandonado e ocupado pelos portugueses após a rendição holandesa e só em 1938 é que foi
tombado como patrimônio histórico.
Maceió (AL) - Memorial à República: No amplo terraço, diante do mar, se alinham as bandeiras dos Estados
brasileiros, entre estátuas de Deodoro da Fonseca e Floriano
Peixoto, os dois primeiros presidentes da República. No térreo,
uma exposição de painéis registra os movimentos da política
no final do século XIX.
Petrópolis (RJ) - Museu Imperial: O museu ocupa o
palácio de veraneio de D. Pedro II e família. Construído em
estilo neoclássico, expõe preciosidades como a pena de ouro
que assinou a Lei Áurea e coroas da família real. Às quintas,
sextas e sábados o local abriga, a partir das 20h, um espetáculo de som e luzes, que conta um pouco da história da corte
em Petrópolis.
Natal (RN) - Forte dos Reis Magos: Trata-se da principal atração histórica de Natal, cenário de batalhas do Brasil Colônia. Em forma de estrela de cinco pontas, a fortaleza
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começou a ser erguida em 6 de janeiro de 1598, Dia de Reis.
No século XVII, os soldados portugueses sucumbiram diante
da invasão de holandeses, que foram expulsos em 1654. Salas
contêm painéis sobre tribos indígenas, família real e capitanias hereditárias.
Salvador (BA) - Forte São Marcelo: A estrutura em
forma de cilindro começou a ser construída em 1650 e as obras só terminaram em 1728. O forte guarda documentos sobre as navegações portuguesas, textos, pinturas e desenhos sobre a história de Salvador dos séculos XVI, XVII, XVIII e
XIX. Ali ficou preso (até fugir) o militar Bento Gonçalves, líder
da Guerra dos Farrapos (1835-1845), entre outros homens que
desafiaram o poder imperial.
Porto Velho (RO) - Palácio Getúlio Vargas: Construído
em 1949, esse edifício é uma homenagem ao ex-presidente
Getúlio Vargas, responsável pela criação do Território Federal
do Guaporé, atual estado de Rondônia. Localizado na praça
de mesmo nome, onde se encontram uma fonte e o Marco do
Centenário da Independência do Brasil, o palácio é sede do
governo estadual.
Rio de Janeiro (RJ) - Paço Imperial: A história do
Brasil tem no Paço Imperial um de seus principais palcos de
encenação. Localizado na Praça XV, esse edifício colonial de
linhas pouco chamativas já foi palácio dos vice-reis de Portugal, residência da família real, sede do governo real e sede do
departamento de Correios e Telégrafos.
Santos (SP) - Museu do Café e Bolsa do Café: A
construção foi inaugurada em 1922, no auge da economia
cafeeira. Depois da Crise de 1929, a interferência federal no
comércio de café anulou a importância da Bolsa, que acabou
sendo desativada em 1937. Tombado em 1981, o prédio foi reaberto em 1998, após obras de restauro. Hoje é possível visitar
a antiga sala do pregão, com pinturas de Benedicto Calixto e
vitrais da Casa Conrado, e uma exposição permanente sobre a
história do café no Brasil.
Porto Seguro (BA) - Memorial do Descobrimento:
Quase tudo em Porto Seguro se remete à história do Brasil e
à ligação do país com Portugal e os povos indígenas. Nomes
de ruas, praças e monumentos lembram as passagens históricas a todo instante. Um dos lugares que melhor retrata essa
realidade é a Cidade Alta, onde estão localizados edificações e
prédios históricos. Na foto, Réplica da Nau Capitânea trazida
por Cabral no Memorial do Descobrimento, em Porto Seguro.
Fonte: UOL Passeios

Ainda mal começaram as férias e já está sem saber o
que fazer? As férias são para aproveitar, e coisas boas para
fazer não faltam.
O que realmente importa é se divertir, muitos preferem
badalação outros já acham mais divertido fazer algo caseiro,
cada um tem sua própria diversão.
Não deixe de fazer o que gosta, aproveite o tempo livre.
Viaje, conheça lugares novos. Faça coisas novas:
- De asas à sua imaginação e faça trabalhos manuais;
- Vá às compras! Renove o armário, mas sem gastar muito
heim;
- Convide os amigos para irem a sua casa;
- Junte a turma e vá no Karaokê;
- Prepare um dia dedicado apenas à família;
- Passe uns dias na praia...
Muitas vezes achamos que as melhores viagens são as
mais longas, e deixamos de conhecer coisas e lugares que
estão à sua volta. Curta sua cidade, se informe dos eventos,
visite lugares legais em boa companhia.
Divirta-se e faça de tudo um pouco, mas não deixe de se
cuidar. Faça exercícios físicos.
Agora se você tem filhos, e eles tiraram férias e você não,
precisa pensar em algo para entretê-los e, além disso, de passar um tempo com eles.

FériA
s
de de
zem
bro

É importante que os filhos tenham tempo livre nas férias.
A criança e o adolescente ficam tão sobrecarregados com
cursos e compromissos que não sobra tempo para brincar e
ser criativo.
A programação de férias das crianças não deve ser sentida como obrigação ou como decisões tomadas pelos pais
sem que elas tenham direito a manifestar a sua opinião. Só
assim poderão ser desfrutadas com plenitude, alegria e liberdade de escolha.
Encontre alternativas criativas, como dormir na casa de
amigos, fazer pinturas com os dedos, fazer uma sessão de
cinema em casa. Os parques oferecem atividades e oficinas
de arte, o parque Vila Lobos e o Ibirapuera por exemplo. Consulte a programação para ver quais as atividades mais interessam seus filhos, verifique, pois algumas são gratuitas e outras
pagas.
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Dicas de Sucos para o Verão:

Sucos
Energéticos

Ainda mal começaram as férias e já está sem saber o que
fazer? As férias são para aproveitar, e coisas boas para fazer
não faltam.
O que realmente importa é se divertir, muitos preferem
badalação outros já acham mais divertido fazer algo caseiro,
cada um tem sua própria Você está necessitando recarregar
as energias, então por que não ser saudável até na hora de
tomar algo energético? Que tal sucos energéticos naturais?
Isso mesmo, você pode deixar de lado aquelas famosas bebidas industrializadas que realmente reponham as energias,
mas invista em algo mais saudável e natural. Saiba que com

alguns ingredientes é possível preparar um suco que poderá
devolver suas energias e disposição para voltar a encarar as
atividades físicas e rotina do dia-a-dia com disposição e bom
humor. Então, veja logo abaixo as melhores receitas de sucos
energéticos naturais e delicie-se:
-Receita 1: Para esta receita você irá precisar de 25ml de
suco de uva concentrado, 25 gramas de beterraba crua, 100ml
de suco de guaraná light, adoçante a gosto e gelo. Para preparar este delicioso suco energético, basta bater todos os ingredientes no liquidificador e coar.
-Receita 2: Para esta receita você irá precisar de 1 xícara
de chá de folhas de capim santo picadas, suco de 2 limões, 3
colheres de sopa de mel, 200ml de água e gelo. Bata tudo, coe
e delicie-se!
-Receita 3: Para esta receita você irá precisar de 2 colheres
de sopa de mel, 100ml de água com gás, 1 xícara de chá de
folhas de capim santo picadas, 2 kiwis descascados e congelado, e gelo. Bata tudo, coe e beba.
-Receita 4: Para esta receita você irá precisar de 1 xícara
de chá de capim de santo picado, 2 xícaras de chá de morangos congelado, 2 colheres de sopa de mel, 200mll de água e
gelo. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e coe.
-Receita 5: Para esta receita você irá precisar de 2 rodelas
de abacaxi congeladas, 3 colheres de sopa de mel, 200ml de
suco de laranja, 1 xícara de chá de capim santo picada e gelo.
Bata tudo no liquidificador, coe e sirva.
-Receita 6: Para fazer o chamado suco energético tropical você irá precisar de 1 mamão papaya, 4 figos, 2 caquis, 10
tâmaras, suco de 6 laranjas e gelo. Bata tudo no liquidificador,
coe e beba gelado.
-Receita 7: Para esta receita você irá precisar de 1 maça
gala, 1 beterraba, 1 cenoura, suco de 4 laranjas, 1 colher de
chá de linhaça e gelo. Descasque as frutas que desejar, bata
tudo no liquidificador junto do gelo, e coe. Não precisa adoçar.
Fonte:
http://situado.net/receitas-de-sucos-energeticos-naturais/
http://www.bemleve.com.br/dieta/
sucos-desintoxicantes/684
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NATAL

Campanha de Natal
do Hospital Santa Paula

Lembra de mim? Eu sou o Crispim, mascote da
campanha de natal do Hospital Santa Paula.
Neste natal, na minha 3ª edição, você pode me
levar para sua casa por R$ 20,00 reais. E o melhor
é que me levando você contribuirá com a alegria
de 450 crianças que receberão presentes com sua
contribuição.
Neste natal o importante não é só dar, mas também receber!
Garanta seu Crispim para a sua coleção.
Mais informações: Depto de Marketing – relacionamento@santapaula.com.br
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FESTA DE FINAL DE ANO

Prepare-se para a

Festa de Final de Ano
Data: 10 de Dezembro
Hora: 20h
Local: Hsbc Brasil - R. Bragança Paulista, 1281
Regras:
- Para acesso a festa é obrigatório a apresentação do crachá
e pulseira;
- Traje esporte fino obrigatório;
- Proibido a entrada de menores de 18 anos;
- Cada colaborador tem direito apenas um acompanhante;

Ideias para o traje:
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CARTA FORA DO BARALHO

Egoísmo
Egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar
seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro
lugar.
Há controvérsia se o egoísmo é uma característica natural
humana ou se é um hábito adquirido, como um vício moral da
pessoa.
O filósofo inglês Thomas Hobbes publicou seu livro mais
importante, Leviatã. Ele acreditava piamente que o homem já
nascia mesquinho e egoísta e que, para que houvesse uma sociedade equilibrada, com respeito mútuo e preocupação com
o coletivo, seria necessário haver um monarca, eleito ou não,
capaz de controlar os indivíduos e fazê-los agir dentro de um
sistema social equilibrado.
Já Rousseau acreditava que o ser humano nasce bom e
a sociedade o corrompe, Hobbes insistia que o homem nasce
mau, egoísta, e a sociedade o mantém na linha através do contrato social aprendido (educação) ou imposto (leis).
“Imagine que você está viajando de avião e, de repente,
um comissário de bordo anuncia que acabou de ocorrer uma
despressurização na aeronave e que os passageiros devem
colocar a máscara de oxigênio que cai à sua frente. Ao seu
lado, está sentado um jovem com os dois braços engessados.
Mesmo percebendo seu desespero, você coloca primeiro sua
máscara e só então o ajuda.
Com esse gesto você pode ser considerado egoísta, uma
vez que primeiro pensou em si mesmo e depois no outro? É

claro que não, você foi previdente e correto. Seguiu o procedimento padrão, orientado pelos próprios tripulantes antes de o
vôo começar. Primeiro ajude-se, pois, se tentar ajudar o outro
antes, poderá sentir-se mal e comprometer a segurança de
ambos.
Essa pequena norma de segurança aérea é uma espécie
de metáfora da vida. Cuidar de si mesmo antes de cuidar do
outro tem um quê de altruísmo. Ao cuidar de nós mesmos,
tiramos do outro essa responsabilidade e, ainda por cima, ficamos bem para ajudar quem precise. Mas, se após ajustar
sua máscara sobre o nariz e a boca e recuperar a respiração
normal, você não se interessar em auxiliar seu vizinho de viagem, não será apenas um egoísta, mas um omisso.
E é justamente nesse pormenor (ou seria um “pormaior”?)
que reside a diferença entre dois tipos de egoísmo. Há o egoísmo normal, e até ético, da pessoa assumir a responsabilidade
por si mesma, por sua segurança e pela solução de suas necessidades fundamentais; e há o egoísmo mau, patológico,
próprio da pessoa que não demonstra interesse pelo outro.
Este não pensa primeiro em si, mas só em si. “Eugenio Mussak
Fonte:
- Eugenio Mussak – Vida Simples
- Livro Leviatã do Filósofo Thomas Hobbes
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Q

Drogas

uem já teve ou tem algum familiar ou amigo com dependência química sabe o quanto angustiante e triste é esta
situação, a pessoa torna-se escrava do vicio, não tem mais
vontade própria e passa a viver uma mentira constante, mentira esta que se torna tão real que nem mesmo sabe-se quem
é, quem foi e sequer se um dia será um cidadão.
Muitos perdem famílias, amigos, esposas, filhos, empregos e todos sofrem com esta situação.
O QUE É A DEPENDÊNCIA QUIMICA?
Depender de qualquer substância psicoativa, ou seja,
qualquer droga que altere o comportamento e que possa
causar dependência (álcool, maconha, cocaína, crack, medicamentos para emagrecer à base de anfetaminas, calmantes
indutores de dependência ou “faixa preta” etc.). A dependência se caracteriza por o indivíduo sentir que a droga é tão
necessária (ou mais!) em sua vida quanto alimento, água,
repouso, segurança. O álcool, embora a maioria das pessoas
o separem das drogas ilegais, é uma droga tão ou mais poderosa em causar dependência em pessoas predispostas quanto
qualquer outra droga, ilegal ou não.
PODE SER CONSIDERADO UMA DOENÇA?
A Organização Mundial de Saúde reconhece as dependências químicas como doenças. Uma doença é uma alteração da estrutura e funcionamento normal da pessoa, que
lhe seja prejudicial. Por definição, como o diabete ou a pressão
alta, a doença da dependência não é culpa do dependente; o
paciente somente pode ser responsabilizado por não querer o
tratamento, se for o caso. Exatamente da mesma maneira que
poderíamos cobrar o diabético ou o cardíaco de não querer tomar os medicamentos prescritos ou seguir a dieta necessária.
Dependência química não é simplesmente “falta de vergonha
na cara” ou um problema moral.
As dependências químicas não têm uma causa única,
mas sim, são o produto de vários fatores que atuam ao mesmo tempo, sendo que, às vezes, uns são mais predominantes
naquele paciente específico que outras. No entanto, sempre
há mais de uma causa. Por exemplo, existe uma predisposição
física e emocional para a dependência, própria do indivíduo.
Vivendo como um dependente, o paciente acaba tendo uma
série de problemas sociais, familiares, sexuais, profissionais, emocionais, religiosos etc., que são conseqüência e não
causa de seu problema. Portanto, as causas são internas, não
externas. Problemas de vida não geram dependência química.
- Uma doença familiar:
O convívio com o dependente faz com que os familiares
adoeçam emocionalmente, sendo necessário que o familiar
também se trate, e, ao mesmo tempo, receba orientações a respeito de como lidar com o dependente, como lidar com seus
sentimentos em relação ao dependente, o que fazer, o que não
fazer, e sobre como proteger a si e aos demais membros da
família de problemas emocionais causados pela doença do
dependente. Muitas vezes, os familiares se assustam quando
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a gente fala que também eles necessitam de tratamento; ninguém quer ser chamado de doente. No entanto, todos os familiares de dependentes que encontramos durante nossa vida
profissional nos relataram pelo menos alguma conseqüência
ou problema relacionado à dependência de uma pessoa próxima. Do nosso ponto de vista, quanto mais tempo o dependente e o familiar levarem para admitir a real necessidade de
ajuda, maior tempo sofrerão.
É TRATAVEL?
Apesar de nunca mais poder usar álcool ou outras drogas
de maneira “social” ou “recreativa”, da mesma maneira que
um diabético nunca vai poder comer açúcar em quantidade, o
dependente, se aceitar e realmente se engajar no tratamento,
pode viver muito bem sem a droga e sem as conseqüências
da dependência ativa. É importante notar que qualquer avanço em termos de recuperação depende de um real e sincero
desejo do paciente: ninguém “trata” o dependente se ele não
quiser se tratar.
Muitos dizem que a internação não resolve e vendo alguns exemplos é possível ate afirmar, porém, isto depende de
caso a caso.
Pesquisando alguns lugares, descobri o centro de recuperação Coronel Edson Ferrarini, as reuniões acontecem todas
as terças-feiras a partir das 20hs. Estive em algumas reuniões
e é claro se o dependente tiver interesse de se livrar das drogas
com a ajuda das reuniões e com o método que o Coronel utiliza que chama-se de “ Espelhoterapia” é possível se livrar, ele
também ajuda a família a lidar com os dependentes.
Edson Ferrarini é psicólogo, político e militar da reserva
brasileiro.O Coronel Ferrarini, como é mais conhecido, é também deputado estadual desde 1986, além de psicólogo clínico,
com especialização em dependência de álcool e drogas. É autor de vários livros, entre eles: Nossos filhos longe das drogas
e do álcool e Ser Feliz - o grande momento.
Vale salientar que as drogas não escolhem classe social,
idade, sexo, lá no centro infelizmente vemos pessoas de todas as idades, classes sociais, infelizmente todos somos alvos
deste maldito vicio.
Centro de Recuperação
Coronel Edson Ferrarini
COMO CHEGAR LÁ
Local: Estação São Judas do Metrô
Endereço: Av. Jabaquara, 2669 – Em frente a Igreja de São
Judas Tadeu
REUNIÕES: Todas as terças – feiras.
Horário: As 20hs ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
Fontes:
http://www.coroneledsonferrarini.com.br/
http://saude.terra.com.br/interna/0,,OI128932-EI1515,00-Com
o+saber+se+o+seu+filho+esta+usando+drogas.html
Eva Beserra
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Dicas de Livros
“Pai Rico, Pai Pobre”
Resumo: “Pai Rico, Pai Pobre” abre nossas mentes para uma nova visão
de como usar o nosso dinheiro, para a conquista da independência financeira.
O autor diz que devemos concentrar nosso dinheiro nos “ativos” (tudo o que
traz renda), e não nos “passivos” (tudo aquilo que traz gastos), para que assim
o dinheiro passe a trabalhar para as pessoas, e não as pessoas pelo dinheiro,
como é o mais comum. Para o autor, a riqueza é medida pelo número de dias
que seus “ativos” podem te sustentar, e a independência financeira é alcançada quando seus ganhos com os “ativos” são maiores que suas despesas. Desta
forma, segundo o autor, fugimos da “corrida-dos-ratos” (um exercício sem fim)
de sempre estarmos atolados com dívidas e despesas (passivos). Achando que
o problema é que ganhamos pouco, quando na realidade o problema está na
nossa cultura de como usar o nosso dinheiro.
Autores: Kiosaki, Robert T. Lechter, Sharon L.
Indicação do Colaborador
Mateus Hohne – Concierge Pleno

“As Mil e uma noites”
Resumo: A história conta que Xariar, rei da Pérsia da dinastia, descobre que sua mulher é infiel,
dormindo com um escravo cada vez que ele viaja. O rei, decepcionado e furioso, mata a mulher e o
escravo, convencendo-se por este e outros casos de infidelidade que nenhuma mulher do mundo é
digna de confiança. Decide então que, daquele momento em diante, dormirá com uma mulher diferente cada noite, mandando matá-la na manhã seguinte. Desta forma nunca mais poderá ser traído.
Certo dia, quando já quase não havia mais virgens no reino, uma das filhas do Vizir, Xerazade, pediu
para ser entregue como noiva ao rei. Xerazade começa a contar a extraordinária “Historia do mercador e do gênio”, mas, ao amanhecer, ela interrompe o relato, dizendo que continuará a narrativa na
manhã seguinte. O rei, curioso com o maravilhoso conto de Xerazade, não ordena sua execução para
poder saber o final da história na noite seguinte. Assim, repetindo essa estratégia, Xerazade consegue
sobreviver noite após noite, contando histórias sobre os mais variados temas.
Autor: Coleção de histórias e contos populares originárias do Médio Oriente e do sul da Ásia
e compiladas em língua árabe a partir do século IX. No mundo ocidental, a obra passou a ser
amplamente conhecida a partir de uma tradução ao francês realizada em 1704 pelo orientalista
Antoine Galland, transformando-se num clássico da literatura mundial.

Um Dia
Vinte Anos, Duas Pessoas
Resumo: Dexter Mayhew e Emma Morley se conheceram em 1988. Ambos sabem que no dia seguinte, após a formatura na universidade, deverão trilhar caminhos diferentes. Mas, depois de apenas
um dia juntos, não conseguem parar de pensar um no outro.
Os anos se passam e Dex e Emma levam vidas isoladas - vidas muito diferentes daquelas que eles
sonhavam ter. Porém, incapazes de esquecer o sentimento muito especial que os arrebatou naquela
primeira noite, surge uma extraordinária relação entre os dois.
Ao longo dos vinte anos seguintes, flashes do relacionamento deles são narrados, um por ano,
todos no mesmo dia: 15 de julho. Dexter e Emma enfrentam disputas e brigas, esperanças e oportunidades perdidas, risos e lágrimas. E, conforme o verdadeiro significado desse dia crucial é desvendado,
eles precisam acertar contas com a essência do amor e da própria vida.
Esta obra é um fenômeno editorial no Reino Unido, sucesso absoluto de crítica e público, e teve
o roteiro adaptado para o cinema pelo próprio autor, David Nicholls. O filme, dirigido pela cineasta
dinamarquesa Lone Scherfig, que também dirigiu Educação, traz a atriz Anne Hathaway no papel de
Emma Morley.
Autor: David Nicholls
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Exposição

A essência e a história dos aromas
Espaço Perfume Arte + História

Uma mostra permanente e gratuita, o Espaço Perfume
Arte + História tem o objetivo de registrar a história da perfumaria, de 3.000 a.C até os dias de hoje. A coleção de 500 peças
históricas, divididas entre sete núcleos em 210 m², mostra a
transformação das fragrâncias. Elas passaram de objeto ritualístico em seu primórdio a uma ferramenta de marketing
hoje.
O acervo, composto com a colaboração de mais de 100
marcas do segmento, estimula mais do que o olfato, com
imagens, cores, sons e muita informação. Já no começo da
exposição, é mostrado como os egípcios deram início à perfumaria ao queimar especiarias em cerimônias para que a fumaça agradasse aos deuses. A prática explica a origem latina
da palavra perfume: per (através) e fumem (fumaça).
Durante o passeio, o visitante ainda conhece a relação
dos perfumes com a moda e com momentos e personalidades
históricas. Faz parte da coleção um frasco de vidro datado de
1500 a.C., da célebre Eau de Cologne Royale – Jean Marie Farina, a favorita de Napoleão Bonaparte. O francês era tão entusiasta que chegou a carregar um frasco dentro de sua bota.
O investimento de R$ 1,5 milhão, captados com patrocinadores e parceiros para a iniciativa do Grupo Boticário,
resultou em um espaço verdadeiramente multimídia. Equipamentos multimídia, anúncios e comerciais antigos de perfumes veiculados em TV, rádio e mídia impressa reavivam a
memória do público, e resgatam lembranças associadas às
peças publicitárias.
A estrela da atração é o equipamento interativo importado
da França chamado Scentys, que proporciona aos visitantes
um resgate da memória olfativa, estimulando audição, visão e
olfato. Scentys possui tela vertical de 32 polegadas que exibe
um vídeo explicativo sobre as três partes que compõem um
perfume e, enquanto o vídeo é exibido, exala fragrâncias. Inédita no Brasil, a peça foi doada pela Givaudan do Brasil, responsável também pelas fragrâncias emitidas.
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Existe ainda uma seção dedicada à história e tecnologia
empregada na produção dos vidros de perfumes. Frascos
clássicos e premiados da perfumaria nacional estão lado a
lado com um aplicativo multimídia que permite, entre outras atividades, criar um vidro de perfume com tampa e cor,
e nomeá-lo.
Assinado pela Base 7 Projetos Culturais, o museu foi
projetado para receber pessoas portadoras de necessidades
especiais de forma confortável e segura. A movimentação de
cadeirantes é garantida pelas aberturas amplas e elevador.
Deficientes visuais contam com recursos como legendas
em braile, piso podotátil e mapa tátil do espaço. Ainda está
disponível o audioguide (ou áudio guia), em inglês e espanhol para visitantes estrangeiros, disponível em português especialmente para os deficientes visuais. Vídeos legendados
complementam os itens de acessibilidade, auxiliando os portadores de deficiência auditiva nos materiais multimídia.

Serviço:
Espaço Perfume Arte + História
Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, 110 – bairro Perdizes –
São Paulo – SP
Preço: Gratuito
Horário: terça a sábado (exceto quinta) das 10h às 18h;
quinta das 10h às 20h; domingo das 12h às 18 h (Última entrada em todos os dias – 40 minutos antes do fechamento)

Autor: Cibele Freire
Fonte: http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/
br/o-que-visitar/1293-espaco-perfume-arte-historia
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Dica de Filme
Remakes
Qualquer que seja a razão a maioria dos sucessos de bilheteria apóia-se em material já existente. Talvez seja porque
filmes são massivamente caros de se fazer, talvez porque
novelas, programas de TV, videogames, livros e outros sejam
fontes ricas de matéria ou talvez porque o público prefere o
que lhe é familiar.
Nos últimos 10 anos, 74 de 100 filmes são continuação,
refilmagem ou adaptação de livros, história em quadrinho,
videogame, brinquedos, remasterização para 3D entre outros.
Alguns remakes, transformações e adaptações de sucesso: Piratas do Caribe, HairSpray, Transformers, Julia e Julie,
Saga Crepúsculo, Onze Homens e um Segredo, Senhor dos
Anéis, 11 filmes de Star Trek, 23 filmes do James Bond, 12
filmes da Sexta-Feira 13 dentre muitos outros que fizeram ou
não sucesso.
Por isso indicamos os dois filmes abaixo que receberam
boas criticas em suas reestréias. O Rei Leão que lançou originalmente em 1994 e agora foi remasterizado para 3D e O Planeta dos Macacos original de 1968, depois uma refilmagem
com o ator Mark Wahlberg em 2001 e agora em 2011.

- Planeta Dos Macacos: A Origem
A arrogância do Homem deflagra uma cadeia de acontecimentos que leva os símios a ter um outro tipo de inteligência
e a desafiar nosso posto de espécie dominante no planeta.
Caesar, o primeiro símio inteligente, é traído pelos humanos e
se revolta passando a liderar a incrível corrida de sua espécie
rumo à liberdade e ao inevitável confronto com o Homem.
Elenco: James Franco, Freida Pinto, Andy Serkis,
Brian Cox, Tom Felton
Direção: Rupert Wyatt
Gênero: Ficção
Duração: 106 min.
Distribuidora: Fox Films
Classificação: 12 Anos

- O Rei Leão
Mufasa o Rei Leão, e a rainha Sarabi apresentam ao reino o herdeiro do trono, Simba. O recém-nascido recebe a
bênção do sábio babuíno Rafiki, mas ao crescer é envolvido
nas artimanhas de seu tio Scar, o invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja livrar-se do sobrinho e herdar o
trono.
Direção: Roger Allers e Rob Minkoff
Gênero: Aventura
Duração: 89 min.
Distribuidora: Walt Disney
Classificação: Livre

Dica do colaborador:
Elaysa Colucci Pires – Analista Financeiro PL

- Meia Noite em Paris
FICHA TÉCNICA
Diretor: Woody Allen
Elenco: Kurt Fuller, Owen Wilson,
Marion Cotillard, Michael Sheen, Tom Hiddleston…
Roteiro: Woody Allen
Duração: 100 min.
Ano: 2011
País: EUA/ Reino Unido
Gênero: Comédia Dramática
Distribuidora: Paris Filmes
Classificação: 12 anos
Sinopse
Gil (Owen Wilson) sempre idolatrou os grandes escritores americanos e quis ser como eles. A vida lhe levou a trabalhar como roteirista em Hollywood, o que por um lado fez
com que fosse muito bem remunerado, por outro lhe rendeu
uma boa dose de frustração. Agora ele está prestes a ir para
Paris ao lado de sua noiva, Inez (Rachel McAdams), e dos
pais dela, John (Kurt Fuller) e Helen (Mimi Kennedy). John irá
à cidade para fechar um grande negócio e não se preocupa
nem um pouco em esconder sua desaprovação pelo futuro
genro. Estar em Paris faz com que Gil volte a se questionar
sobre os rumos de sua vida, desencadeando o velho sonho
de se tornar um escritor reconhecido.
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FIQUE LIGADO

Dica Culinária: Bobó de Camarão
INGREDIENTES
1 Kg de camarão fresco
sal
3 dentes de alho picados e amassados
suco de 1 limão
pimenta do reino
1 Kg de mandioca
1 cebola cortada em rodelas e 2 cebolas raladas
1 folha de louro
6 colheres de sopa de azeite de oliva
2 vidros de leite de coco
1 maço de cheiro verde picado
2 latas de molho pronto de tomate
2 pimentões verdes bem picadinhos
2 colheres de sopa de azeite de dendê

MODO DE PREPARO
1. Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e
limão
2. Deixe marinar
3. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em
pedacinhos com louro e cebola em rodelas
4. Quando estiver mole acrescente um vidro de leite de coco,
deixe esfriar um pouco e bata no liquidificador
5. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada e deixe
dourar
6. Acrescente os camarões e frite
7. Adicione as 2 latas de tomate, o cheiro verde, o pimentão
e deixe cozinhar por alguns minutos
8. Junte na mesma panela a mandioca batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê, deixe levantar fervura e está pronto
Fonte: www.cybercook.terra.com.br
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AFTER HOURS

Duas Formações, duas Oportunidades
Formada em Publicidade e Hotelaria, a supervisora do
Hospital Santa Paula, Luciana Albuquerque, conseguiu atuar
nas duas áreas profissionais que sempre desejou. Há mais
de quatro anos trabalhando na hotelaria, a colaboradora
descobriu uma maneira de exercer a sua segunda formação,
publicidade.
A colaboradora do hospital passou a desenvolver trabalhos de criação e arte, como convites de casamentos, aniversários, cartões de visita, entre outros, para amigos e familiares. Percebendo o interesse das pessoas pelos trabalhos
realizados, decidiu aumentar o número de clientes e logo a
demanda de serviços. “Como trabalho na área hoteleira e gosto muito de publicidade resolvi unir o útil ao agradável, pois
adoro as duas profissões e sinto-me bem, é uma ótima terapia”, explica Luciana.
“Ultimamente estou atendendo apenas pedidos de amigos e familiares, mas pretendo futuramente, depois que meu
bebê nascer, atender a todos”, completa a supervisora.
Luciana Albuquerque - Supervisora de Hotelaria
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TALENTO OCULTO

A música

em minha vida
A meu ver a música é mais que diversão, distração e
momento de bem estar. Ela é uma linguagem universal onde
podemos verificar diversas culturas e trabalhar com os sentimentos das pessoas.
Desde criança estive envolvido com a música, pois em
minha família há vários músicos, sendo alguns destes profissionais. Vendo os meus familiares tocando e cantando, decidi
que um dia faria igual. Assim, aos 12 anos de idade estudei
um pouco de música em minha cidade natal, Brás Pires-MG,
e aos 16 anos ganhei meu primeiro violão e comecei a estudar
este maravilhoso instrumento musical que nunca mais saiu
de meus braços.
Quando estou tocando e cantando, me sinto feliz. Esqueço-me dos problemas e da correria do dia-dia. Quando levo
alegria às pessoas, através da música, me sinto realizado.
E assim vou levando minha vida, estudando, me aprimorando, curtindo como posso, trabalhando com o que gosto,
dando valor ao que realmente deve ser dado, tocando meu violão e cantando com alegria todos os dias.
Leandro Domingos de Oliveira – Aux. de Enfermagem
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01 - Aldecir S. Fernandes - Aux. Enfermagem

09 - Izenildes Bispo - Aux. Rouparia

02 - Ana Paula C. Vieira - Aux. de Rouparia

10 - Luciana Albuquerque - Sup. de Hotelaria

03 - Anna Carolina C da Silva - Tec. Enfermagem

11 - Luciana Mauro - Telefonista

04 - Claudia Moreira dos Santos - Aux. Enfermagem

12 - Marcia Moura Leal - Tec. Enfermagem

05 - Edvaldo S. da Luz - Aux. Manutenção

13 - Marta Rosa da S. Gomes - Tec. Enfermagem

06 - Fernanda Ap. F. Gomes - Aux. Enfermagem

14 - Rafael Alves - Concierge

07 - Flavia A. dos Santos - Analista de Faturamento

15 - Ricardo M. Rios - Coord. Enf. UI

08 - Hélio Coelho - Concierge

16 - Roberta Freire Zen - Enfermeira UI
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Gestão de Recursos Humanos
				 tem prioridade no Santa Paula
Por creditarmos na base de sustentação da nossa organização, a Gestão de Recursos Humanos está entre as prioridades estratégicas do Hospital Santa Paula. O papel do departamento é desenvolver políticas e práticas de apoio a gestão
de pessoas, portanto, os gestores são os principais pilares de
sustentação das políticas de Recursos Humanos.
A Gestão de Recursos Humanos é responsável por uma
série de processos e está estruturado par auxiliar, orientar e
dispor de ferramentas necessárias para selecionar e desenvolver adequadamente as pessoas. Incentivar e dar suporte
aos gestores e colaboradores nas mudanças necessárias.
Subsistemas: Recrutamento & Seleção, Treinamento & Desenvolvimento, Remuneração, Pesquisa de Clima, Integração e
Avaliação Desempenho.
A Gerência de Administração de Pessoal é responsável
pelo cumprimento de todas as obrigações legais envolvendo
a Instituição e apoio as áreas e colaboradores. Subsistemas:

Relações Trabalhistas e Sindicais, Folha de Pagamento, Admissão, Férias, Rescisão, Benefícios, Segurança e Medicina
do Trabalho e Vestiário.
A Gestão de Recursos Humanos está em constante melhoria e atualmente implementou algumas políticas como:
Concessão de bolsa de Estudos, Cargos e Salários, Contratação de Pessoal, Idiomas, Benefícios, Controle de Freqüência,
Afastamento, Desligamento de Pessoal, Férias, etc. Sendo coresponsável para implantação de novas práticas de Recrutamento Interno, Seguro de Vida em Grupo, Auxílio Educacional,
Desenvolvimento de Liderança, Plano de Previdência Privada,
Plano de Sucessão, Programa Aprendiz, Programa Qualidade
de Vida – Cuide-se Viva a Vida Melhor, Programa de Excelência
no Atendimento.
Todas essas ações visam tratar os colaboradores com
justiça e respeito de modo que façam parte da construção do
sucesso do Hospital Santa Paula.
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Conheça a Equipe
Gestão de Recursos Humanos
Aline Corbeta Siqueira: Gerente de Recursos Humanos
Recrutamento & Seleção
Deivid Izaias
Graziela katz
Leticia Santos
Remuneração e Treinamento - Rita de Cássia
Desenvolvimento e Treinamento - Sabrina Silva
Apoio as diversas atividades do RH e DP - Victor Teixeira
Gestão Administração de Pessoal
Marlene de Oliveira: Gerente de Administração de Pessoal
Administração de Pessoal
Atendimento e Benefícios - Cleia Oliveira
Atendimento, Benefícios e Admissão - Flavio Costa
Encargos, Folha de Pagamento, Homologações e Cartão de
Ponto - Mario Zózimo
Atendimento, Benefícios e Admissão - Patrícia Paiva
Encargos, Folha de Pagamento, Férias, Rescisões e Estatísticas - Verônica Silva
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Medicina do Trabalho
Médica do Trabalho - Dra Lilian Lugarinho
Enfermeira do Trabalho - Roberta De Brito
Atendimento e apoio administrativo - Regiane dos Santos
Segurança do Trabalho
Engenheiro do Trabalho - Jose Ferreira
Técnico de Segurança - Eliza Maria Penso
Técnico de Segurança - Niusa Finkler
Técnico de Segurança - Robson Da Silva Gomes
Vestiário: apoio aos usuários e fiscalização
Adelaide Montoanelli
Jose Carlos da Silva
Maria Jose da Silva

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Peter Senge
• Domínio pessoal:
Aprender a expandir as capacidades pessoais
Criar um ambiente empresarial que estimule todos
os participantes alcançando assim as metas escolhidas.
estimular os trabalhadores a buscarem e alcançarem seus objetivos sem medo de errar.
• Modelos mentais:
Consiste em refletir, esclarecer continuamente
Melhorar a imagem que cada um tem do mundo
Verificar como moldar atos e decisões
rever nossos modelos mentais e ajustá-los a
realidade.
• Visão compartilhada:
Estimular o engajamento do grupo em relação ao
futuro.
Elaborar princípios e diretrizes que permitirão alcançar esse futuro.
• Aprendizado em equipe:
Desenvolver o pensamento e a comunicação coletiva
a fim de superar a soma dos talentos individuais.

Seguindo o ritmo sobre os cinco sentidos, trouxemos para
vocês um texto de Peter Senge, que fala sobre as 5 disciplinas,
onde ele diz que para incorporar o “Learning Organization” é
preciso incorporar as 5 disciplinas.
Senge descreve uma dinâmica de aprendizado organizacional em que as pessoas, ao longo do tempo, aprimoram
a capacidade de criar de acordo com suas necessidades internas. Este aprimoramento vai aos poucos desencadeando um
processo de mudança individual e coletiva que leva à criação
de novos modos de olhar o mundo, que acabam vez por levar à criação de novas técnicas e capacidades, num ciclo de
renovação permanente. Segundo o autor este ciclo é ativado
através de cinco disciplinas que influenciam umas às outras e
se relacionam ao modo como as pessoas pensam e constroem
comportamentos coletivos. As cinco disciplinas são:

• Pensamento sistêmico:
Analisar e compreender a organização como um
sistema integrado.
Criar uma forma de analisar e uma linguagem para
descrever e compreender as forças e inter-relações que modelam o comportamento dos sistemas.
• Biografia
Formou-se em Engenharia pela Stanford University e
obteve mestrado em Modelos de Sistema Sociais e o Ph.D. em
Management pelo MIT.
Em Stanford também estudou Filosofia.
Professor sênior na MIT (Massachusetts Institute of
Technology)
Fundou e é diretor da SOL (Society for Organizational
Learning).
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Parceiro oficial

?

Por que ela
vale tanto em pé

As florestas fornecem tantos benefícios para nós,
diretos ou indiretos, que os especialistas costumam
dividi-los em quatro tipos, chamados serviços
ambientais ou ecossistêmicos:

De provisão:

Reguladores:

as florestas realizam processos
vitais que raramente recebem
valor monetário, como a proteção
dos rios, a regulação do clima
e das chuvas e o armazenamento
de carbono da atmosfera.

O P LANETA S USTENTÁVEL produz conhecimento
para despertar a consciência das pessoas por
um mundo melhor. Esta e outras 36 revistas e
sites da Editora Abril participam deste projeto.

fornecem bens diretos –
frutos, óleos, madeira,
fibras – que resultam em
alimento e matéria-prima
para produtos e indústrias,
como a farmacêutica,
de construção
e de cosméticos.

Perfil e comunidade:
Planeta Sustentável

@psustentavel

planetasustentavel

MO ND OY U MI | FOTO : FÁ BI O CO L O MBI NI

De suporte:

fornecem benefícios indiretos para
as pessoas, como a formação dos
solos e o crescimento das plantas,
mas fundamentais para os outros
serviços, por promover o equilíbrio
dos ecossistemas.

Pagar para preservar

Para que a floresta continue
garantindo esses serviços e não
vire apenas madeira e carvão,
especialistas defendem uma
remuneração especial para quem
cuida dela:

"

Culturais:

representados no turismo, nos esportes e no
lazer, bens imateriais – recreativos, estéticos e
até espirituais – são fornecidos pela floresta,
em função de nossa ligação com elas.

A forma como a floresta é gerida
é que determina a extensão dos
serviços ambientais e como eles
serão transformados em benefícios
sociais, econômicos e ambientais.
Boa parte dos custos e do trabalho
de manejar e preservar a mata
recai sobre poucos indivíduos ou
entidades, enquanto os benefícios que
ela traz são públicos e amplos para
a sociedade. Por isso, é importante
que quem atue pró-ativamente para
manter essas funções e benefícios
seja remunerado. Um mecanismo de
pagamento por serviços ambientais
serve de incentivo e amplia os
esforços de conservação e gestão
sustentável das florestas.

”

Tasso Azevedo, engenheiro florestal
Conselheiro do PLANETA SUSTENTÁVEL

Realização

O F UTURO A GE N TE F AZ AGORA

www.planetasustentavel.com.br

MENOS É MAIS

Resíduos de serviços de saúde e a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

O

s Resíduos de Serviços de Saúde são caracterizados
como resíduos perigosos dentro de uma instituição hospitalar,
e cada vez mais existe uma preocupação quanto a sua manipulação e processo de destinação final.
Quais são as principais razões para existir um Programa
de Gerenciamento de Resíduos em uma instituição de saúde?
- Por questões de meio ambiente e saúde pública;
- Para zelar pela segurança dos trabalhadores, pacientes
e visitantes;
- Aumentar a qualidade da assistência dada ao paciente;
Dentro do Programa de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde, mais conhecido como PGRSS, os resíduos
são caracterizados como infectante, químico, radiológico, comuns e recicláveis, cada um tem o seu processo de geração,
separação, acomodação e destinação final mapeados através
do PGRSS.
O PGRSS é um instrumento imprescindível para garantir
o bem estar dos profissionais, pacientes e do meio ambiente.
Em 02 de agosto de 2010 foi sancionada a Lei Nº 12.305
que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e
traz o PGRSS como uma obrigatoriedade legal dentro das instituições hospitalares.
Como novidade a PNRS aborda três pontos interessantes,
e que não poderíamos deixar de comentar, são eles:
- Logística reversa;
- Responsabilidade compartilhada;
- Instrumentos econômicos;
A logística reversa prevê que produtos ao fim da sua vida
útil deverão retornar ao fabricante para que eles sejam responsáveis pela sua destinação final de forma independente do
serviço público de limpeza urbana, ou seja, após a utilização
pelo consumidor o produto que viraria resíduo deverá ser devolvido ao fabricante ou representante.
Quando compramos qualquer produto à responsabilidade
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pela sua utilização e pela devolução dos mesmos ao fabricante para destinação final é inteiramente nossa. Isto se chama
Responsabilidade Compartilhada, onde a responsabilidade pelo
descarte é dividida entre fabricantes e consumidores desde a
fabricação até o seu descarte.
Como ferramentas econômicas o poder público poderá
instituir nas indústrias:
- a prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no
processo produtivo;
- desenvolvimento de produtos com menores impactos ao
meio ambiente;
- estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística
reversa;
- desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias
limpas aplicáveis aos resíduos sólidos;
- o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos;
No último mês a Comissão de Resíduos visitou o Aterro
Sanitário CDR Pedreira que recebe os resíduos gerados pelo
Hospital. Colaboradores que não conheciam o processo ficaram impressionados com a seriedade que o assunto é abordado, bem como os benefícios que se pode ter quando o resíduo
é disposto de forma adequada.
Infelizmente ainda existem lixões a céu aberto que proporcionam uma série de problemas ambientais e sócio-econômicos.
Fiquem atentos ao descarte correto de resíduos, pois as
gerações futuras e o meio ambiente dependem da você.
Empresas sérias cuidam do seu próprio resíduo.
Cuide do seu também!
Trabalhando por um mundo melhor sempre! “Menos é
Mais”.
Walmor Pedro Brambilla

MENOS É MAIS

Economia de Papel
N

os últimos anos a farmácia em conjunto com a tecnologia da informação desenvolveu o projeto dos palms para a
dispensação de medicamentos. A implantação do projeto foi
em abril de 2011 onde a farmácia consumia uma média mensal de 70 pacotes ou 35.000 folhas de papel na impressão das
boletas de prescrições médicas para separação e dispensação
de medicamentos. Com a implantação dos Palms passamos
a utilizar 8 pacotes ou 4.000 folhas por mês que são utilizados nas requisições e processos administrativos da farmácia
central.
Com a utilização do Palm além do processo ficar mais rápido e seguro, também estamos contribuindo com o meio ambiente onde deixamos de consumir em 6 meses 354 pacotes
de papel sulfite totalizando 177.000 folhas de papel.

Será que sou capaz? Foi a primeira pergunta que fiz quando fui convidada a escrever um capitulo de um livro. E a única
forma de ter essa resposta foi aceitar o convite.
No primeiro livro “Gestores da Saúde no Âmbito da Qualidade” relatei a atuação, atribuições e responsabilidades do
gestor farmacêutico, onde descrevi sobre os processos e
requisitos legais e regulamentos pertinentes à farmácia hospitalar juntamente com ferramentas e modelos de gestão da
qualidade na área farmacêutica.
Não foi fácil pesquisar, escrever, atender ao prazo da editora, mas consegui finalizar. Passaram alguns meses e chegou
o dia do lançamento, teve até noite de autógrafos em uma
livraria muito charmosa.
Passaram menos de dois meses e recebi o convite para
escrever o segundo livro, fiquei surpresa e feliz pelo fato de
ter sido chamada novamente, era o resultado da dedicação e
reconhecimento do trabalho anterior.
O segundo livro “Gestão da qualidade - ferramentas utilizadas no contexto contemporâneo da saúde”, escrevi sobre
uma ferramenta chamada HFMEA (Heath Failure Mode and
Effects Anaysis - Análises de modo e efeitos de falha) que é
uma ferramenta bastante utilizada na indústria naval e automobilística para analisar as potenciais falhas de um produto
ou processo, evitando que o problema seja detectados apenas
quando estiver em uso no paciente/cliente.
Nesse livro descrevi o passo a passo do HFMEA no processo de unitarização de medicamentos, onde qualquer erro
pode acarretar em vários problemas e a detecção é extremamente difícil tanto pela equipe da farmácia quanto pela equipe
de enfermagem.
E estou aguardando o convite para o próximo livro....
Carla Simone Fernandes - Gerente de Suprimentos

Consumo de Papel Hospital (Pacotes de 500 Folhas)
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HOMENAGEM

Dia do Médico
18 de Outubro
Trecho retirado do livro

“Lições de Gestão da Clínica Mayo”,
escrito pelo então presidente da Clínica Mayo em 2002,
Dr. Denis Cortese:

“Os melhores profissionais de saúde são em parte
técnicos e em parte artistas. O técnico identifica o problema e se vale da tecnologia para solucioná-lo. Graças a
ele os pacientes podem se beneficiar das cirurgias minimamente invasivas e realizar os melhores exames de imagem.
Já o artista sabe quando os pacientes carecem de um sorriso afetuoso, de palavras reconfortantes, do abraço gentil.
É ele quem os faz sentirem-se acolhidos, confortáveis, seguros, plenos de esperança. O artista percebe a ansiedade na
mãe inexperiente e assegura que a febre de seu bebê não
merece preocupação.
O artista sabe quando não há mais nada que o técnico
possa fazer, ajudando o paciente e a família a enfrentar os
derradeiros instantes. É pelo que faz o artista que me tornei
médico.”
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- Festa dos Médicos 2011
- No Jockey Club de São Paulo -

GENTE Santa Paula | 65

ARTIGO

Quem é esse Paciente que chega
e que atendemos?
C

onsiderando-se a velocidade com que atualmente os
serviços surgem, a excelência nas relações com os pacientes
e acompanhantes torna-se um diferencial importantíssimo. A
dedicação no atendimento e o ótimo relacionamento é imprescindível do início até o fim do atendimento.
O paciente não deve ser visto como Kronos (tempo cronológico), mas como Kairós (tempo vivido). Quando o paciente procura um hospital, ele está fragilizado, devendo ser respeitada sua individualidade, sua fragilidade e o seu momento.
Gostamos de ser bem atendidos em qualquer lugar, e
para isso nada melhor do que sermos atendidos por pessoas
simpáticas, com um sorriso e cortesia. Ninguém gosta de pessoas mal humoradas, principalmente os pacientes que chegam fragilizados, física e emocionalmente.
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Demonstrar interesse em auxiliar, mesmo quando o serviço desejado não for de sua competência. Encaminhar com
presteza até o setor/pessoa responsável pelo assunto. Todos
formam a equipe do HOSPITAL SANTA PAULA.
Busque soluções criativas! Não importa quem é o autor
das boas idéias, o importante é que funcionem e sejam disseminadas para equipe e voltadas para o paciente.
Desta forma, temos a importante tarefa de manter a boa
imagem do Hospital Santa Paula, através de uma prestação
de serviço eficaz.
Sem dúvida, atender um cliente é uma arte e deve ser
exercitada diariamente.
Salma Hortelli Fogaça

A nossa especialidade é cuidar da sua saúde.
Oncologia - Neurologia - Ortopedia - Cardiologia

Av. Santo Amaro, 2.468 - Vila Olímpia
São Paulo - SP - (11) 3040 8000 - www.santapaula.com.br

