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Repensar
Ressignificar
Reinventar

CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente
Há algum tempo li o seguinte texto que conta a história da vida de uma águia que
retrata exatamente a renovação para a sua longevidade.
“A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos.
Mas, para chegar a essa idade, aos 40 anos ela tem que tomar uma séria e difícil
decisão.
Aos 40 anos ela está com as unhas compridas e flexíveis, não consegue mais agarrar
as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Apontando
contra o peito estão as asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas,
e voar já é tão difícil!
Então, a águia só tem duas alternativas, morrer ou enfrentar um dolorido processo
de renovação que durarão 50 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma
montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão onde ela não necessite
voar.
Então, após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede
até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai
depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a
arrancar as velhas penas. E só após cinco meses vai para o famoso vôo de renovação e
para viver então mais 30 anos”.
Em nossa vida, muitas vezes, temos de nos resguardar por algum tempo e começar
um processo de renovação. Para que continuemos a voar um vôo de vitória, devemos
nos desprender de lembranças, costumes e outras tradições que nos causaram dor.
Somente livres do peso do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que
uma renovação sempre traz.

George Schahin
Diretor - Presidente
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EDITORIAL

Editorial
Todo começo de ano é sugestivo para mudanças e novos planos.
Para o tema da nossa primeira edição do ano, escolhemos palavras que
são fundamentais para estas mudanças e novos planos.
A ressignificação serve para fazer com que pessoas possam atribuir
novo significado a acontecimentos através da mudança de sua visão de
mundo. O significado de tudo que acontece em nossas vidas depende
do filtro pelo qual o vemos. Quando mudamos o filtro, mudamos o
significado do acontecimento, e isso se chama ressignificar.
Para este ano que se inicia, vamos rever tudo. Buscar novos significados para os acontecimentos e porque não, para nós mesmos!

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.
Senhores,
Causou-nos grande alegria e satisfação receber a
carta assinada pelo digníssimo presidente desta instituição de saúde o Hospital Santa Paula, o Sr. George Schahin.
De fato, fiquei internado no dia 27.10.11 para a
realização de uma radiocirurgia e os procedimentos
foram realizados de forma muito profissional e com
dedicação de todos os médicos e equipe multidisciplinar sob o comando extremamente competente do
Dr. Miguel M. Conteras.
Portanto, faz-se necessário realçar este tratamento com tamanha delicadeza e prontidão que recebi
e assim encorajá-los a assim permanecer e sempre
buscando a melhoria contínua em todos os procedimentos necessários a preservação das vidas sob os
cuidados deste hospital.
Parabéns e muito obrigado.
A. C.
Bom dia, meu nome é B. T. B. e estive dia 09.11
em seu hospital para uma delicada cirurgia e, vocês do Santa Paula, conseguiram um feito notável:
reverteram minha péssima impressão sobre nosso
sistema hospitalar.
Em resumo:
Atendimento geral: muito bom
Atendimento de enfermagem: espetacular, diria
que excepcionalmente bom;
Instalações: condizentes com a qualidade do
hospital
Burocracia: normal, sem atropelos;
Centro cirúrgico: muito bom
Pós cirurgia: muito bom
Liberação: rápida e precisa
Hotelaria: padrão superior
Apoio a acompanhantes: muito bom. Bom restaurante e cafeteria.
6 | GENTE Santa Paula

Estacionamento acesso rápido e preciso.
Estou muito grata que tudo tenha transcorrido
100%, grande parte devo a vocês.
Recomendarei, e muito, a meu médio, Dr. Henrique, pois, dentre as varias opções que o meu médico
passou, o Santa Paula foi a minha melhor escolha.
Tenham um bom dia.
B. T. B.
Existem momentos em nossas vidas, onde vemos o céu desabar e faltar terra para pisarmos, foi
o meu caso, onde venho numa luta ferrenha contra
um tumor cerebral desde os meus 24 anos, hoje estou com 26 anos. Nessa luta, tenho ganhado alguns
rounds e perdendo outros, mas confesso que estou
mais ganhando, rsrsrs. Por enquanto estou vencendo por pontos, mas estou me preparando para dar
um nocaute nele, rsrsrsr. Graças a Deus que encontrei um técnico (médico) que está me preparando
para vencer, e uma academia (Hospital) que está me
dando todo suporte para isso. E é em meu nome,
de meus pais, irmão e amigos (a minha torcida) que
quero agradecer por tudo, mas tudo mesmo o que o
quadro clínico deste maravilhoso Hospital tem feito por mim. Em especial ao Dr. Arthur, Dr. Marcos
Vinicius Maldaun, a todos do IOHSP na pessoa da
Salma, enfim, sem mais citar nomes pois estaria cometendo injustiça com eles, mas ressalto que desde
os funcionários da Segurança, Limpeza, Administração, quero registrar o meu Muito Obrigado, e
peço que Deus ilumine a todos e cada vez mais dê o
sucesso profissional merecido. Obrigado..
P.M
“Boa Tarde
Minha esposa esteve internada dia 19/10/11 no
quarto 412 para realizar uma cirurgia e eu gostaria
de fazer um especial agradecimento e elogio a auxi-

CHUVA DE CONFETES

liar de Enfermagem Kelma, Enfermeira Antonieta e
Enfermeiro Paulo pelo excesso de profissionalismo
e humanismo, pois são pessoas iguais a vocês que
fazem a diferença, sei disso porque sou da área da
saúde também e vocês são merecedores de meus
sinceros agradecimento.”
Boa noite!
M. A .L
Fiquei internada no hospital Santa Paula na semana passada, e gostaria muito de ressaltar o ótimo
atendimento da enfermeira Daniela Jardim. De todas enfermeiras que me atenderam, ela foi a mais
cuidadosa, paciente e atenciosa, é extremamente satisfatório, quando você pode contar com profissionais que realmente amam o que fazem.
Gostaria de saber se este comentário construtivo,
realmente seguirá para um responsável que, possa
parabenizá-la por mim.
Muito obrigada!
I. S.
Prezados,
Gostaria de agradecer pelo tempo que passei internado (15 dias).
Em especial a:
Tec. de enfermagem: Eliza, José, Marinalva;
Enfermeiras: Daniela e Eliete.
Todos me trataram muito bem e merecem meu
agradecimento por escrito, o verbal já o fiz.
Obrigado,
J.M.T.
No dia 21 de setembro fiz uma cirurgia e quero
parabenizar e agradecer toda a equipe pelo excelente
atendimento.
O bom atendimento já começou na recepção.
Aos enfermeiros que me atenderam antes de ir
para a cirurgia, muito obrigada.
Vou citar alguns nomes de que me recordo. Maria, enfermeira que cuidou de mim na madrugada

do dia 21 para 22, muito obrigada. Paula, que cuidou de mim nas manhãs dos dias 22 e 23, muito
obrigada.
Lamento mas esqueci o nome de vocês: ao enfermeiro da madrugada do dia 22 para 23, muito
obrigada; à equipe da tarde dos dias 22 e 23, muito
obrigada.
Quero parabenizar a equipe que cuida da alimentação, tanto as nutricionistas como as cozinheiras. As refeições estavam EXCELENTES, nunca
pensei que as refeições em um hospital pudesse ser
tão saborosas!!!!
E por último, quero agradecer a Maria, que teve
toda a paciência do mundo lendo comigo toda a
prescrição e orientação médica no dia da minha alta
além da verificação dos documentos e exames que
apresentei no momento da minha internação.
Parabéns ao Hospital pela equipe tão atenciosa
e dedicada aos pacientes em um momento em que
estamos tão fragilizados. Continuem assim.
C. G. G.
Gostaria de agradecer em meu nome, Simone de
Alencar (Escrituraria da UTI), e em nome da minha
irmã Fabiana de Alencar, nossa sincera gratidão, por
gentileza, ao Prof. Dr. Paulo Henrique Pires Aguiar
ter ouvido com atenção a situação pela qual minha
irmã estava passando e assim, indicou um médico especialista para seu tratamento, que colaborou
grandemente para a positiva evolução do seu tratamento. Minha irmã e eu gostaríamos de expressar
nessas poucas linhas o quanto somos gratas pela ajuda e pedimos a Deus que Ele possa lhe retribuir em
dobro da mesma forma. Pessoas como o senhor, são
difíceis de encontrar, pessoas que tem amor pela sua
profissão e tornam-se verdadeiros anjos.
“Ser lembrado é, acima de tudo, um agradecimento que deve ser retribuído com um obrigado
muito especial, feito de dentro pra fora, do coração
para o mundo”. (Vinicius Sales)
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ACONTECEU DO HSP

I Simpósio de Cuidados em Pacientes Neurocríticos
do

Hospital Santa Paula

Aconteceu no dia 29 de outubro de 2011 o I

Simpósio de Cuidados em Pacientes Neurocríticos
do Hospital Santa Paula, no Hotel Quality em Moema, São Paulo-SP.
O evento contou com a presença da equipe multidisciplinar como palestrantes, especialistas e profissionais presentes que discutiram sobre métodos e
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processos mais eficazes para o diagnóstico e tratamento desses pacientes.
Agradecimentos ao apoio do Instituto de Ensino
e Pesquisa do Hospital Santa Paula (IEP), Technicare, Hospira e Hemocat sempre parceiros na realização de eventos com objetivos científicos.

ACONTECEU NO HSP

ACLS

Advanced Cardiovascular Life Suport

N

os dias 26 e 27 de novembro
foi realizado o treinamento ACLS
Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, desenvolvido pela “American Heart Association”, com objetivo
de capacitar médicos e enfermeiros
no atendimento à parada cardiorespiratória. Nesse curso foram praticadas habilidades essenciais para o
atendimento em emergências cardiovasculares. Foram disponibilizadas 35 vagas aos colaboradores e
profissionais da saúde com o intuito
de assegurar o atendimento com segurança e garantir a continuidade da
assistência ao paciente.

GENTE Santa Paula

|

9

ACONTECEU DO HSP

Fotos
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ACONTECEU NO HSP
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ACONTECEU DO HSP

“Este é o espírito do Natal: AMOR e CARIDADE.
Nada é mais gratificante do que receber SORRISOS e
ABRAÇOS dessas crianças.
Na campanha de Natal de 2011 foram presenteadas
mais de 400 crianças.
Obrigado a você que me levou para sua casa e presenteou
essas crianças com ALEGRIA e ESPERANÇA. Afinal de
contas no Natal o importante não é só dar, mas também
receber.”
Crispim
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ACONTECEU NO HSP

Campanha Mundial

do

AVC
A organização mundial de AVC (World Stroke

Organization - WSO) convidou a todos para uma
ação imediata, no mês de outubro, com objetivo de
enfrentar a epidemia do acidente vascular cerebral.
No dia 30 de outubro de 2011, o hospital Santa
Paula realizou no Parque Ibirapuera uma ação, em
parceria com o hospital Albert Einstein e o hospital
Paulistano, oferecendo gratuitamente atendimento
à população, com testes de glicemia capilar, circunferência abdominal, pressão arterial, peso, altura e
IMC (índice de massa corporal). Além da distribuição de informativos para todos os participantes, pacientes e acompanhantes, os colaboradores da equipe assistencial usaram uma camiseta personalizada
para a ação.
Com a ação de distribuição e divulgação no
pronto atendimento durante uma semana, o hospital Santa Paula compartilhou com mais de trinta
mil pessoas os princípios básicos para prevenção e
tratamento do AVC.
Para satisfação de todos os envolvidos, a campanha brasileira em parceria com o hospital Albert
Einstein e o hospital Paulistano foi premiada com
medalha de ouro pela WSO por toda a ação de orientação e conscientização sobre os perigos do AVC.

GENTE Santa Paula

|

13

ACONTECEU DO HSP

Festa de Final de Ano

2011
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ACONTECEU NO HSP
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ACONTECEU DO HSP
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2011

1

IEP

A evolução do Instituto de Ensino e Pesquisa
do Hospital Santa Paula

D

urante o ano de 2011, logo após a criação
do Instituto de Ensino e Pesquisa do hospital Santa
Paula (IEP), realizamos aproximadamente trinta palestras que ocorreram duas ou três vezes por semana
no horário de almoço, tendo habitualmente como
público alvo a enfermagem.
No mês de novembro o grupo de neurologia e
ortopedia cumpriu novamente sua missão, com
apresentações envolvendo duas especialidades e alcançaram seus objetivos. Palestras majestosas promovidas pelo IEP repercutiram com avidez no meio
daqueles que transitam pelo hospital Santa Paula.
Tivemos também a honra de receber o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia, Dr. Marcos Masini, que falou sobre tratamento endoscópico
das patologias do segmento lombar da coluna vertebral e comentou sobre os novos procedimentos
neurocirúrgicos e que poucos no Brasil e até no exterior estão fazendo. Abordou também com muita
propriedade o tema “Blind Spot in Neurosurgery”.
A equipe de ortopedia, coordenada pelo Dr.
Gilberto Anauate, convidou o Dr. Julio Cesar Ferreira Neto, membro titular da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e especializado com cirurgia da mão,
para apresentar o tema “fraturas de mão e punho”.
Em dezembro de 2011, houve mais uma palestra
da ortopedia proferida pelo ortopedista Dr. Fabio
Anauate Nicolau, que falou sobre lesões do ombro
e cotovelo.
Tivemos ainda a primeira palestra realizada pelo
Dr. Paulo Henrique Aguiar, que abordou o tema
“Microcirurgia para Tratamento do Craniofaringeoma” e o Dr. Carlos Daniel Christ, neurofisiologista,
que falou sobre a “Monitorização Intra Operatória
em Neurocirurgia”, procedimento este que dá muita

segurança ao neurocirurgião em seus procedimentos cirúrgicos, diminuindo sequelas ou tornando-a
nulas devida a esta monitorização.
Não podemos deixar de citar a grande atuação
do corpo de enfermagem dirigido pela enfermeira Débora Mansur, em parceria com a enfermeira
Marta Rodrigues Amorim e Flavia Mendes, que se
empenharam para a realização do primeiro Simpósio de Enfermagem, que foi realizado no dia 29 de
outubro no anfiteatro do Hotel Quality. O evento
com o nome, I Simpósio de Cuidados em Pacientes
Neurocríticos do Hospital Santa Paula, contou com
a presença de convidados de excelência que compõem a UTI Neurológica do hospital Santa Paula,
coordenada pela Dra. Renata Faria Simm, que levou
todo seu “staff ” para abranger este tema de sua dominância. Parabéns ao empenho de nossas enfermeiras e a comissão organizadora, principalmente
às enfermeiras responsáveis, e ao grande público
presente que atingiu quase 100 participantes.
Em nome do IEP, parabenizo todos os palestrantes e todos os membros do hospital envolvidos
na organização de nossos eventos e pelo sucesso
alcançado. Saudações a todo o corpo clínico e aos
envolvidos no crescente sucesso do IEP do Hospital Santa Paula. Desejo carinhosamente a todos que
compõem esta família do hospital Santa Paula um
Novo Ano contemplado por saúde, amor, felicidade,
paz e harmonia.
Nossas reuniões ocorrem mensalmente e os interessados podem obter informações entrando em
contato com a secretária do IEP, Sra. Eva Bezerra,
através do tel.: 3040-8008 ou por e-mail eva.diretoria@santapaula.com.br.
Prof. Dr. Santino N. Lacanna – Presidente do IEP

GENTE Santa Paula
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HSP PRIVILLEGE

Pensando na relação entre médico e hospi-

tal, queremos sempre valorizar a sua atividade
assistencial!
O HSP Privillege em parceria com o Iguatemi
One, proporcionou praticidade e comodidade em
realizar suas compras.

Este foi mais um presente do
Santa Paula para você!
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SERVIÇOS
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SERVIÇOS

Previdência Privada Complementar
A

Previdência Privada Complementar consiste basicamente em economizar no presente para garantir uma
renda no futuro. Permite a aposentadoria na data e nos valores definidos pelo participante.
É um sistema constituído em duas fases. A primeira fase chama-se acumulação, que consiste em acumular
recursos por um determinado período. A segunda fase
chama-se concessão, que consiste em receber uma renda
quando for se aposentar. O pagamento da renda de aposentadoria iniciará quando o participante atingir a idade
de elegibilidade, determinada em contrato. A forma para
esse pagamento e o tipo de renda é definida sempre pelo
participante.

Tipos de Rendas
Terão direito a se aposentar pelo plano, os participantes
que preencherem simultaneamente as seguintes condições:
•
Ter idade mínima de 55 anos de idade;
•
Ter no mínimo, 01 ano de tempo de contribuição
ao plano;
•
Ter no mínimo, 01 ano de tempo de serviço no
Hospital Santa Paula e
•
Ter se desligado do Hospital Santa Paula.

Como funciona?
O colaborador terá que optar por um tipo de plano.
PGBL – Plano Gerador de Beneficio Livre. Ideal para
quem declara o Imposto de Renda pelo Modelo Completo. Permite o benefício fiscal na Declaração de Imposto de
Renda. Os valores investidos no plano podem ser deduzidos no Imposto de Renda, até o valor equivalente a 12% da
renda bruta anual tributável. O Imposto de Renda incide
sobre o valor total resgatado.
VGBL – Vida Gerador de Benefíco Livre. Ideal para
quem declara o IR pelo Modelo Simplificado. É indicado
também para quem quer diversificar seus investimentos
ou para quem deseja aplicar mais de 12% de sua renda
bruta em Previdência. Os valores investidos no plano não
são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda. O
Imposto de Renda incide apenas sobre os rendimentos. As
contribuições realizadas não são tributadas.

•
Renda Vitalícia – O participante tem direito ao
pagamento vitalício, sem continuidade ao cônjuge.
•
Renda Vitalícia Reversível ao Beneficiário Indicado – Paga ao Participante vitaliciamente, e quando de seu
falecimento a mesma é automaticamente revertida para o
beneficiário escolhido e paga também, vitaliciamente, de
acordo com o % de reversão escolhido pelo Participante.
•
Renda Vitalícia com garantia de 5, 10, 15 ou 20
anos – Paga ao Participante por um prazo pré-determinado e se ele vier a falecer durante este período, a renda será
paga ao(s) seu(s) beneficiário(s) indicado(s), até o término
do prazo, que foi garantido.
•
Renda Mensal Temporária – Paga ao Participante/Beneficiário por um prazo pré-determinado.
•
Renda Vitalícia Reversível ao Cônjuge com
Continuidade aos menores – Paga ao Participante vitaliciamente, e quando de seu falecimento a mesma é automaticamente revertida para o cônjuge ou companheiro (a)
vitaliciamente, de acordo com o % de reversão escolhido
pelo Participante e na falta deste, reversível temporariamente ao menor (ou menores) até que completem a idade
de 24 (vinte e quatro anos).
•
Resgate – O participante poderá ainda, solicitar
o resgate total ou parcial da reserva acumulada em seu
nome.

Como serão realizadas as contribuições ao plano?
Grupo I: Formado pelos Participantes que ocupam o
cargo Gerência
•
Contribuição Básica Mensal Participante - Contribuições efetuadas mensalmente sendo até 5% do salário
do colaborador.
•
Contribuição Básica Mensal Empresa - A empresa arcará mensalmente com 100% do valor da contribuição
do colaborador, respeitando o limite de até 5% do salário
Grupo II: Formado pelos Participantes que ocupam o
cargo de Supervisor e Coordenador
•
Contribuição Básica Mensal Participante - Contribuições efetuadas mensalmente sendo até 2% do salário
do colaborador.
•
Contribuição Básica Mensal Empresa - A empresa arcará mensalmente com 100% do valor da contribuição
do colaborador, respeitando o limite de até 2% do salário.
Grupo III: Formado pelos demais Participantes da empresa
•
Contribuição Básica Mensal Participante - Contribuições efetuadas mensalmente sendo até 1% do salário
do colaborador.
•
Contribuição Básica Mensal Empresa - A empresa arcará mensalmente com 100% do valor da contribuição
do colaborador, respeitando o limite de 1% do salário.
Contribuições voluntárias e ou complementar
O Participante e a Empresa, poderão efetuar contribuições voluntárias e ou complementares mensais ou anuais
ao plano de valores mínimos estipulados em R$ 50,00.
20 | GENTE Santa Paula

Quando chegar a data de aposentadoria, o fundo acumulado poderá ser convertido em uma renda mensal, conforme:

Desligamento
Ocorrendo a perda de vínculo empregatício, 100% das
contribuições efetuadas pelo participante continuarão disponíveis para movimentação, podendo:
•
Permanecer no plano, assumindo o custeio do
plano;
•
Solicitar a portabilidade de reserva acumulada;
•
Solicitar resgate total ou parcial da reserva acumulada
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
Será destinada conforme Tabela de Desligamento
(Desligado ou Demissionário) abaixo:
•
Até 59 meses de contribuição – 0% de da reserva
liberado pela empresa
•
De 60 meses a 119 meses - 50% de da reserva liberado pela empresa
•
A partir de 120 meses - 100% de da reserva liberado pela empresa
Para mais informações e adesões ao plano o colaborador deverá procurar o Departamento Pessoal.

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Cartões de Crédito
Como quase tudo nessa vida, os cartões de crédito têm seus prós e contras.
Hoje em dia o número de cartões de crédito emitidos pelos Bancos aumentou consideravelmente, muitos de nós temos dois ou mais cartões em nossa carteira, o que pode representar um “perigo” para sua saúde financeira. Por isso,
listamos aqui algumas vantagens e desvantagens para ajudá-lo a usar de forma
“consciente” o famoso dinheiro de plástico.

Desvantagens
1. Juros: você não estava achando que

alguém iria te emprestar dinheiro sem
ganhar nada em troca, não é? Os juros
são a maneira de “retribuir” pelo empréstimo que você fez e incidem sobre o
valor devido quando você não paga em
dia ou quando paga o mínimo da fatura. E, diga-se de passagem, os juros das
operadoras de cartão estão entre os mais
altos praticados no mercado, em torno
de 11% ao mês.

2. Compras por impulso: o terror

dos compradores compulsivos, o cartão
de crédito pela facilidade que dá ao consumidor para comprar o que quiser, na
hora que quiser, pode acabar sendo um
vilão para aqueles que não controlam
seus gastos. Não é porque você tem o
cartão à mão que você deve gastar todo
seu crédito!

Vantagens
1. Dinheiro à distância: você pode

comprar o produto que desejar sem ter
que sair de casa. Cartões eliminam as
distâncias para você realizar suas compras.

2. Crédito fácil: Final de mês o or-

çamento já comeu todo o seu dinheiro,
mas ainda há contas a pagar e coisas
para comprar. Você precisa de crédito
para comprar um produto ou pagar uma
despesa de emergência. A facilidade está
em você já ter o crédito aprovado em seu
cartão.

GENTE Santa Paula
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VOCÊ SABIA

O Dia Mundial da Paz, inicialmente chamado

simplesmente de Dia da Paz, foi criado pelo Papa
Paulo VI, com uma mensagem datada do dia 8 de
dezembro de 1967, para que o primeiro fosse celebrado sempre no primeiro dia do ano civil (1 de janeiro), a partir de 1968, coisa que acontece até hoje.
Dizia o Papa Paulo VI em sua primeira mensagem para este dia: “Dirigimo-nos a todos os homens
de boa vontade, para os exortar a celebrar o Dia da
Paz, em todo o mundo, no primeiro dia do ano civil, 1 de Janeiro de 1968. Desejaríamos que depois,
a cada ano, esta celebração se viesse a repetir, como
augúrio e promessa, no início do calendário que
mede e traça o caminho da vida humana no tempo
que seja a Paz, com o seu justo e benéfico equilíbrio,
a dominar o processar-se da história no futuro”.
A proposta de dedicar à Paz o primeiro dia do
novo ano não tem a pretensão de ser qualificada
como exclusivamente religiosa ou católica. Antes,
seria para desejar que ela encontrasse a adesão de
todos os verdadeiros amigos da paz, como se tra-
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tasse de uma iniciativa sua própria; que ela se exprimisse livremente, por todos aqueles modos que
mais estivessem a caráter e mais de acordo com a
índole particular de quantos avaliam bem, como é
bela e importante ao mesmo tempo, a consonância
de todas as vozes do mundo, consonância na harmonia, feita da variedade da humanidade moderna,
no exaltar este bem primário que é a Paz.
Completava ainda o Papa Paulo VI: “A Igreja católica, com intenção de servir e de dar exemplo, pretende simplesmente lançar a ideia, com a esperança
de que ela venha não só a receber o mais amplo consenso no mundo civil, mas que também encontre
por toda a parte muitos promotores, a um tempo
avisados e audazes, para poderem imprimir ao Dia
da Paz, a celebrar-se nas calendas de cada novo ano,
caráter sincero e forte, de uma humanidade consciente e liberta dos seus tristes e fatais conflitos bélicos, que quer dar à história do mundo um devir
mais feliz, ordenado e civil”.

VOCÊ SABIA

Programa Aprendiz

O Hospital Santa Paula comprometido e cons-

ciente de sua responsabilidade social traz o Programa Aprendiz 2011 com o objetivo de promover
oportunidade de trabalho e desenvolvimento pessoal e profissional aos jovens entre 15 a 17 anos, que
estejam cursando ensino fundamental ou médio em
escola pública.
O Programa Aprendiz iniciou em novembro de
2011. Terá duração de um ano, totalizando 30 horas
semanais, sendo 21 horas de Aprendizagem Prática
no Hospital e 09 horas de Aprendizagem Teórica no
SENAC, curso voltado para a área administrativa.
Para mais informações sobre o programa fale
com a Letícia Santos no RH.
Conheça quem faz parte da primeira turma:

Beatriz Gonçalves da
Silva - Financeiro

Bruna Cristina de Oliveira
Gesualdo - Contas Médicas

Flávia Fernanda Farah
Ceglia - Departamento Pessoal

Thais Amanda de
Almeida - Gerência de
Enfermagem

Carolina Fernanda dos Santos
Silva - Recursos Humanos

Daniel Yoshioka Piropo
Santos - Faturamento

Gabriel de Melo
Paula - Faturamento

Gleber de Oliveira
Leite - Medicina Ocupacional

Jeocássia Facundo
Pereira - Contabilidade

Vinícius Viana dos
Santos- Marketing

Micaela Jesus da
Silva - Engenharia

Matheus Costa
Camargo - Recepção

GENTE Santa Paula
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

O papel da

Educação
Continuada
hospitalar
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O serviço de educação continuada do hospital

Santa Paula tem como propósito garantir e aprimorar o conhecimento para todos os colaboradores da
instituição. Os cursos e treinamentos são desenvolvidos sempre buscando o aperfeiçoamento e melhoria contínua das equipes, incluindo os colaboradores de serviços terceirizados nos processos diários e
específicos.
A equipe é formada pelas coordenadoras e enfermeiras, Marta Rodrigues de Amorim, Marília Mendes Rennó e Camila Bergamin. Elas são responsáveis
pelo levantamento das necessidades e apresentação
de plano de trabalho preventivo que atenda às necessidades de cada setor.
Para 2012 a equipe inova com a criação da agenda
corporativa, projeto elaborado e desenvolvido com
apoio de áreas estratégicas como RH e marketing, para
a disseminação das programações de forma organizada e efetiva. O objetivo é facilitar a participação
de maior número de colaboradores e terceirizados
em cursos e treinamentos, contando com o apoio
fundamental dos gestores das áreas ao incentivar a
presença de suas respectivas equipes.

QUALIDADE

Qualidade Assistencial e Segurança do Paciente

R

ecentemente o hospital Santa Paula teve
oportunidade de receber os representantes da Joint
Comission Internacional para mais uma visita de
avaliação do nosso programa de qualidade. Foi gratificante constatar o apreciável avanço e melhorias
no cumprimento das políticas institucionais e dos
padrões estabelecidos para os diversos capítulos,
graças ao empenho de todos os colaboradores.
Entretanto, o cumprimento dos procedimentos
da qualidade e segurança exige um esforço contínuo
e a utilização de todos os recursos de informação
para a manutenção dos protocolos existentes e a
adesão dos novos colaboradores.
Na presente edição da nossa revista “Gente Santa
Paula” aproveitamos a oportunidade para citar algumas recomendações importantes no cumprimento
de requisitos voltados principalmente para área médica.

Preenchimento completo dos termos de
consentimento informado

Todos os espaços em branco deverão ser corretamente preenchidos, principalmente aqueles destinados ao tipo de procedimento e os riscos inerentes
ao mesmo.
O termo, após a explicação ao paciente ou familiar com esclarecimento de todas as dúvidas existentes, será assinado pelo médico responsável ou
membro da equipe médica. Paciente e ou familiar
devidamente identificado no termo, também deverão assinar, demonstrando entendimento sobre o
que lhes foi dito. O ideal é que todas as informações
sobre procedimentos e riscos sejam fornecidas com
a maior antecipação possível para cada caso. Esclarecimentos prestados nos minutos que antecedem
principalmente procedimentos cirúrgicos, dificilmente serão entendidos.

Marcação da lateralidade em procedimentos
cirúrgicos

Sem dúvida este é um procedimento da maior
importância na prevenção de eventos adversos graves. Estatísticas mundiais mostram que os erros por
cirurgia em lado errado respondem pelo maior número de falhas assistenciais.
A responsabilidade da marcação é do médico
responsável ou médico integrante da equipe cirúrgica, não devendo ser delegada a outrem, nem mesmo
à equipe de anestesia. A marcação será efetuada na
unidade de internação, contando com a colaboração
do paciente. É importante que o paciente não esteja
sob efeito do pré-anestésico, com condições de colaborar com o processo.
A adesão dos médicos têm sido importante no
cumprimento destes procedimentos, porém a nossa
meta é atingir 100% de conformidade.
Contamos com a colaboração de todos.
Escritório da Qualidade

GENTE Santa Paula
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NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Pegadinhas da Dieta

A modernização da indústria,
as correrias das grandes cidades e
as influências da mídia têm provocado mudanças significativas
nos hábitos alimentares da população brasileira. O consumo
indiscriminado dos alimentos
pode trazer graves consequências
à saúde, entre elas a obesidade e
outras doenças relacionadas a ingestão em excesso de calorias e
sal. A maioria dos alimentos são
saudáveis, desde que consumidos
de forma consciente e na quantidade adequada.
Conheça um pouco sobre alguns alimentos:
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NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

• Açaí: rico em vitamina C, E, • Comida japonesa: esta • Sucos em pó: apesar de
minerais, potássio, possui propriedades estimulantes e combate
radicais livres. Contém gorduras
benéficas que auxiliam na redução do colesterol ruim LDL,
melhoram o HDL e ajudam a
prevenir doenças cardiovasculares. Mas deve ser consumido
com moderação, pois quando
combinado com banana, granola
e leite condensado, suas calorias
aumentam demasiadamente.

culinária rica e diversificada é
considerada saudável. No entanto, pratos que incluem frituras,
molho de soja, cream cheese e
arroz branco devem ser consumidos com moderação.

• Água com sabor: não

aveia, arroz, frutas secas, castanhas e açúcar. É excelente por
conter fibras, mas devido a presença do açúcar pode ser excessivamente calórico.

substitui a água tradicional, mas
é uma saída para as pessoas que
não gostam ou não conseguem
beber muita água. Cuidado com
as gaseificadas, pois podem causar flatulência, distensão abdominal. Sem contar o aspartame,
adoçante artificial, que em excesso é prejudicial.

• Barra de cereal: seu su-

cesso se deve a facilidade de se
transportar e armazenar, o que
é perfeito para a vida moderna.
Deve ser consumida com moderação, no intervalo das refeições
e jamais como substituta de uma
refeição. Sua composição nutricional varia de acordo com cada
marca e produto. Por isso dê preferência as que apresentam menor concentração de açúcares e
gorduras.

extremamente práticos, contém
basicamente corantes, açúcar e
alto teor de sódio, que consumidos em excesso são prejudiciais a
saúde.

• Comida vegetariana
e natural : atenção ao uso de
frituras, maionese e embutidos.

• Mix de grãos ou granola: rico em flocos de trigo,

Para uma alimentação mais adequada, tenha sempre o cuidado
de ler os rótulos dos alimentos.
Em caso de dúvidas, procure um
profissional da saúde.

• Saladas: cuidado com o uso

de molhos prontos para saladas
e o acréscimo de croutons, pois
embora ajudem no sabor acabam
aumentando demais as calorias.
A maioria dos molhos prontos
para salada contém uma quantidade grande de conservantes,
glutamato, gorduras saturadas e
sal.

• Refrigerantes light ou
zero: realmente não possuem

calorias, mas além do gás, contém adoçante, que possui grande quantidade de sódio. Seu uso
excessivo pode elevar os riscos de
pressão alta e colaborar na retenção de líquidos.

Regina Su - Nutricionista
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CAPA

Repensar, Ressignificar e Reinventar
R

epensar é se dar a chance de mudar de vida,
expandir as idéias e pensamentos.
Reinventar é criar algo a partir do que já existe,
transformar a si, ou algo.
Ressignificar é o encontro de reavaliação e inclusão de novos pontos de vista sobre um significado
anterior.
A borboleta pode ser um exemplo destas três
palavras, pois ela passa por estas três etapas para
se transformar de uma simples lagarta a uma linda
borboleta.
A borboleta é considerada um símbolo de ligeireza e de inconstância, de transformação e de um
novo começo. A palavra psique, em grego, quer dizer ao mesmo tempo espírito e borboleta.
A borboleta nasce lagarta. Rasteja pelo chão e
conhece o mundo sob esta perspectiva. Vive desta
forma até que seja chamada pela Natureza e compelida a iniciar o processo em busca de si mesma e de
seu estado final.
Envolve-se numa pupa, torna-se crisálida e fica
alheia ao mundo, voltada para si mesma, sofrendo
transformações físicas que a prontifiquem para o
momento de saída do casulo e a nova vida a seguir.
Luta para sair do casulo. Suas asas, ainda enrugadas, não lhe permitem o vôo imediato. De repente
aprende a voar e passa a ver o mundo sob uma nova
perspectiva: enxerga o chão, onde outrora viveu,
agora de cima. E aprende novamente a lidar com
seu novo ambiente, já neste momento, apropriada
do céu e da terra.
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A trajetória de nossa vida pode ser comparada ao
processo da borboleta. Nascemos com certas características, passamos por situações que nos propiciam
aprendizado e lapidação do nosso estado e estamos
sempre em busca de nos tornarmos melhores – voando em todas as direções com asas multicoloridas.
Mas esse processo não é tão uniforme assim. A
metamorfose da borboleta possui início, meio e fim.
A nossa parece cíclica, uma vez que passamos por
várias situações em que sentimo-nos lagartas, tornamo-nos crisálidas e depois lindas e livres borboletas.
Aprendemos a conhecer nossas potencialidades,
buscamos adaptação ao nosso habitat, nos voltamos
para nós mesmos, procuramos a reflexão, articulamos idéias, tomamos decisões, partimos para ações,
conquistamos mudanças efetivas.
Estamos sempre em transformação. No cotidiano de nossas vidas, enquanto espíritos em aprendizado, enquanto seres humanos que buscam ser melhores, na situação de análise de uma vida inteira ou
das fases que vêm.
Estamos sempre olhando para nós mesmos e nos
transformando. Trilhando a caminhada da nossa
existência com o compromisso de nos tornarmos
melhores, livres, com imensas asas coloridas.
Por isso a borboleta é o mais perfeito exemplo.
Antes de encarar a vida como borboleta, estar preparada, ela precisou Repensar, Ressignificar e Reinventar.
Fonte de pesquisa: http://devaneiosemetamorfoses.blogspot.com/

CAPA

Frases... Pensamentos...
Assim como imaginam os poetas, as borboletas
são muito delicadas. Delicadas, encantadoras e coloridas. Quando em vôo errante, parecem brincar entre as flores dos jardins como poetizou Vinícius de
Moraes em seu poema As Borboletas - “brincam na
luz as belas borboletas”. Ao brincarem na luz, parecem cores esvoaçantes, flores que voam ou luzes aladas . . . são por demais delicadas, gentis e sua metamorfose é um inefável mistério. Ninguém consegue
ficar indiferente, ao deparar-se, em um jardim, com
essa maravilhosa combinação - flores e borboletas!
Uma associação perfeita . . . maravilhosa!
Há algo de verdadeiramente mágico, na transformação de uma lagarta em uma bela borboleta. Mais
que uma mudança, sugere mesmo uma transmutação. Algo bem profundo. Ao se fecharem em si, como
crisálida, fecham-se para o mundo e isso permite
toda essa transformação, que vem de dentro para
a superfície. Elas bem guardam isso, como íntimo
segredo. Dentro do casulo, acontece esse momento
mágico, sutil que explode em rara beleza,´pois, entre
as belezas e mistérios dos jardins, quem quer que tenha imaginado as fadas, certamente se inspirou nas
delicadas e graciosas borboletas.

“Não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e
esperar resultados DIFERENTES”.
(Albert Einstein)
“Borboleta é pétala que voa.” (Clarice Lispector)
“A alma é uma borboleta... há um instante em
que uma voz nos diz que chegou o momento de uma
grande metamorfose...” (Rubem Alves)

GENTE Santa Paula
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CASOS PARA CAUSOS

Lição de Vida
A

“ migos, um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou e observou a
borboleta por vária horas, conforme ela se esforçava
para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia
parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela
tinha ido o mais longe que podia, e não conseguia
ir mais. Então o homem decidiu ajudar a borboleta: ele pegou uma tesoura e cortou o restante do
casulo. A borboleta, então, saiu facilmente. Mas seu
corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas
amassadas. O homem continuou a observá-la porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas
dela se abrissem e esticassem para serem capazes de
suportar o corpo que iria se afirmar a tempo. Nada
aconteceu! Na verdade, a borboleta passou o resto
de sua vida rastejando com um corpo murcho e asas
encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o
homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não
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compreendia era que o casulo apertado e o esforço
necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com
que o fluido do corpo da borboleta fosse para as
suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar
uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é, justamente, o que precisamos em
nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de
nossas vidas sem quaisquer obstáculos, nos deixaria
aleijados. Não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Eu pedi
forças... e Deus deu-me dificuldades para fazer-me
forte. Eu pedi sabedoria... e Deus deu-me problemas para resolver. Eu pedi prosperidade... e Deus
deu-me cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi
coragem... e Deus deu-me pessoas com problemas
para ajudar. Eu pedi favores... e Deus deu-me oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi... mas eu
recebi tudo de que precisava.”
Pronunciamento de Mário Covas

CORPO E ALMA

Joanete – Cirurgia Minimamente Invasiva
Em abril de 2009, estive em

Múrcia na Espanha, participando
do II Congresso internacional de
Cirurgia Minimamente Invasiva
do pé, tema novo para nós do Brasil; plateia com aproximadamente
seiscentos colegas de vários países o que me chamou a atenção
de forma a aumentar ainda mais
minha curiosidade, levando-me
a realizar meu primeiro curso
prático de técnica minimamente
invasiva em janeiro de 2010, na
Universidade de Barcelona. Embora, nova, esta técnica teve seu
início na década de setenta nos
Estados Unidos, e levada para
Europa, obteve seu amadurecimento e desenvolvimento, sendo
prática freqüente há aproximadamente 15 anos.
Nesta técnica de tratamento
os procedimentos são realizados
através de pequenas incisões de
3 mm, chamados de portais, com

os quais podemos, realizar, cortes
em tecidos moles como tendões,
ligamentos e cápsulas articulares,
assim como, realizar cortes, desbastes ósseos, pontes ósseas que
são controlados através de visão
indireta por fluoroscopia, técnica
de observação de imagem através
de aparelho, durante o ato cirúrgico.
Os cortes de tecidos são realizados por lâminas de Bisturi de
menor tamanho ( Beaver 64 ) que
as normalmente utilizadas em cirurgias tradicionais, e os cortes
ósseos são realizados por fresas
que são acopladas a uma peça de
mão motorizada, com rotações
que variam de 4000 a 12000 rpm.
Existem fresas para cortar e fresas
para raspar o osso.
Para realizar tais procedimentos cirúrgicos, a anestesia de eleição é regional, localizada na altura do tornozelo, de modo que o

paciente pode deixar o Hospital
no mesmo dia do ato cirúrgico.
Nestas cirurgias os procedimentos ósseos para correção das
deformidades do pé, tais como
joanetes, dedos em martelo, joanetilhos, dedos em garra, esporões, etc, não recebem na grande
maioria das vezes, nenhum material de implante (fios ou parafusos metálicos ).
Os pacientes deixam o Hospital, andando sobre o pé operado,
com auxílio de calçado pós-cirúrgico próprio, e somente com área
cirúrgica enfaixada.
As vantagens desta técnica
são: menor tempo de cirurgia,
período de internação e pós-operatório; menor dor pós-cirúrgica
e marcha precoce.
A cirurgia minimamente invasiva deve ser realizada por
profissional devidamente habilitado e treinado, com materiais
adequados para mesma, devendo
ser bem estudada para evitar insucessos.

Dr. Celso Ferreira
Contato: www.drcelsoferreiraortopedista.com.br
GENTE Santa Paula
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GENTE ESPORTE

Saúde Renovada

É possível?
Quem nunca sonhou em reformar ou trocar

de casa? Trocar todas as mobílias e utensílios da
casa? Comprar aquele carro do ano? Trocar o
guarda roupa? Fazer uma viagem inesquecível?
Enfim, quem nunca sonhou em ter uma vida renovada a cada hora, dia, mês ou ano?
Você já pensou sobre isso em relação a sua saúde? Você gostaria de renová-la? Será que é possível
renovar a saúde e ter uma vida mais longa e com
qualidade?
Durante o transcorrer da nossa vida, que vai
desde o nascimento até a terceira idade, a nossa
saúde física e mental, onde qualquer uma das duas
pode influenciar uma na outra, fica exposta a diversos fatores e condições que podem, por sua vez,
debilitá-la, e, até mesmo, deixá-la dependente de remédios. Como por exemplo, a má alimentação, falta
de descanso e sedentarismo.
Para renovar a saúde é preciso equilibrar essas
três condições, procurando ter uma alimentação
balanceada, saudável e dormir pelo menos de seis
a oito horas por dia, para que o corpo se livre do
cansaço e esteja preparado para a próxima batalha.
A terceira condição, sair do sedentarismo exige
muita força de vontade, determinação e disciplina.
A prática da atividade física é sempre deixada para
último plano, ou por falta de tempo, ou por cansaço, ou por condições climáticas (muito calor, frio ou
chuva), no entanto, é a atividade física a principal
condição, que combinada as outras duas condições
garantirão maior longevidade, saúde e qualidade de
vida.
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Quem não gostaria de chegar à terceira idade
com músculos definidos e fortes? Com os triglicérides e colesterol dentro da faixa de normalidade?
Sem sinal daquelas gordurinhas localizadas? Sem
ficar doente e sem doenças? Sem depender de remédio? Sem depender de outras pessoas para se
locomover? Com disposição para brincar com
crianças? Sem dor?
Você acha isso impossível? Pois não é. Assim
como a reforma ou compra da sua casa, a troca
dos utensílios ou móveis, o carro e o guarda roupa
novos ou aquela viagem são perfeitamente possíveis, sua melhor qualidade de vida também é. Mas
para isso você terá que começar, desde já, a planejar
e pensar na renovação da sua saúde, na sua vida.
Procure uma academia, comece a fazer caminhada, natação ou ande de bicicleta. Aproveite a oportunidade que a sua empresa lhe oferece de participar
de um programa de atividade física com custo zero
e inscreva-se agora mesmo, enfim, mexa-se e invista
na sua renovação. O retorno é em longo prazo, mas
os sinais de renovação serão sentidos em cada hora,
dia, mês e ano. Você chegará à terceira idade com
muito mais saúde, disposição e qualidade de vida,
e, além disso, será exemplo e orgulho para muitas
pessoas, principalmente para sua família. Invista na
atividade física e renove a sua saúde, a sua vida.
O Hospital Santa Paula ajuda você a investir na
renovação da sua saúde melhorando sua qualidade
de vida. Entre em contato com o departamento de
marketing para saber mais sobre o programa de atividade física que o hospital oferece a você.

POR CÁ E POR LÁ

Salvador

São
a Bahia de todos os Santos
“..Ah, que bom, você chegou.
Bem-vindo a Salvador, Coração do Brasil...”

GENTE Santa Paula
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POR CÁ E POR LÁ

S

alvador, a primeira capital do Brasil, conhecida também como a “Capital da Alegria”, devido
aos enormes festejos populares e também conhecida como “Roma Negra”, por ser considerada a metrópole com maior percentual de negros localizada
fora da áfrica. Seus habitantes são chamados de soteropolitanos, criado a partir da tradução do nome
cidade para o grego , ou seja “ CIDADE DO SALVADOR”.
Considerada a terceira cidade mais populosa do
Brasil e a oitava da America Latina, quando pensamos em Salvador, logo vem na cabeça o por do sol
do farol da barra, o pelourinho, o acarajé servido
por uma baiana simpática e claro pelo seu famoso
carnaval. Falando em carnaval quem consegue ficar
parado quando escuta “tira o pé do chão...”, quase
impossível.
De acordo com o livro dos records, Guiness
Book, o carnaval de Salvador é o maior do mundo,
batendo recordes com cerca de 2.700.000 foliões em
seis dias de festa, que festejam em três principais
circuitos: Dodo (Barra-Ondina), Osmar (Campo
Grande- Avenida Sete) e Batatinha (Centro Histórico).
O carnaval é composto por foliões uniformizados
cercados por cordas margeadas e foliões pipocas,
aqueles que não têm dinheiro para comprar abada.
O mais famoso e tradicional bloco é o FILHOS DE
GANDHY, que foi fundada em 1949.
Como podemos perceber tem Salvador para todos os gostos e bolsos e uma coisa todos vocês podem ter certeza, serão muito bem recebidos.
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Abu Dhabi
País: Emirados Árabes Unidos
Emirado: Abu Dhabi
População: 1.850.230

O

s Emirados Árabes Unidos englobam sete
emirados: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm
Al Quwain, Ras Al Khaimah e Fujairah. Abu Dhabi
é a capital dos EAU.
A capital federal dos Emirados Árabes Unidos,
Abu Dhabi, parece correr contra o tempo para atrair
a atenção dos turistas do mundo todo que desembarcam diariamente no país em busca do luxo de
Dubai. O que esses viajantes não sabem é que Abu
Dhabi é a cidade mais rica dos Emirados, a que
contém mais reminiscências árabes e a que gere os
destinos do país. A “águia do Deserto”, como é chamada pelos seus habitantes, guarda surpresas muito
menos cenográficas que os arranha-céus e aquários
do emirado vizinho, e oferece aos turistas uma visão
menos ocidental do mundo muçulmano.
Os encantos desse lugar cada vez mais ocidentalizado e ultra-moderno no Golfo Pérsico estão além
se seus imensos e novíssimos edifícios. Por detrás
desse universo espelhado erguem-se dunas de areia
que escondem oásis perdidos no meio do deserto
por onde passeiam calmamente uma imensidão de
camelos e alguns “locais”, forma como são denominados pelos imigrantes os naturais deste país criado
por Bin Sayed em 1971.
No meio dessas ondulações que se espalham por
todo o país numa diversidade indefinível de cores do amarelo ao vermelho - está a capital Abu Dhabi,
uma cidade planejada e construída como as grandes
cidades norte-americanas, com ruas e avenidas simétricas que formam quarteirões perfeitos e tornam
muito simples a circulação por elas.
As avenidas, além de nomes em árabe, possuem
numeração ocidental, o que torna simples saber que
as paralelas a Corniche St. são as avenidas pares e as
que estão em forma perpendicular são ímpares.
Abu Dhabi tem aparecido na mídia nos últimos
anos como sede de eventos mundiais e se tornando
assim mais conhecida, o que vem atraindo parte dos
turistas que antes tinham Dubai como destino único
no país. Em 2009, por exemplo, a cidade abrigou a
última etapa do mundial de Fórmula 1 e também o
Campeonato Mundial de Clubes da Fifa no monu-

mental estádio do Al Jazeera.
Mas no meio do burburinho que vem se criando
em torno da cidade e apesar da sua riqueza e modernidade, Abu Dhabi é muito mais representativa
dos Emirados Árabes do que Dubai. Ali, o visitante
encontra um modo de vida mais tradicional e consegue vivenciar um pouco a cultura dos Emirados
Árabes, já que a capital foi a primeira a se modernizar, mas apostando numa construção e estrutura
mais tradicional.
Essa cidade - que é também capital do Emirado
de mesmo nome - tenta freneticamente transformar-se na mais verde do Golfo Pérsico. Seu governo sistematicamente cria novos jardins e desenha
novos sistemas de rega para que as plantas, flores e
gramados importados dos quatro cantos do mundo
sobrevivam ao intenso calor que se faz sentir durante 11 meses ao ano.
Para mantê-los, criou-se um sistema complexo
de depuração e desalinização da água, que é extraída
do mar para cobrir as necessidades desses jardins.
Os maiores estão junto a Avenida Corniche, via que
cruza a cidade de norte a sul e que permite unir o
centro urbano mais antigo e tradicional da cidade
com a suntuosidade do Emirates Palaces, do Marina
Mall e da Lulu Island.
EMIRATES PALACE HOTEL
Inaugurado em 2005, na extremidade oeste da
Corniche, o Emirates Palace é a grande assinatura
arquitetônica de Abu Dhabi. Construído nos moldes
tradicionais árabes, mas com um cenário Hollywoodiano o complexo merece uma visita. Ocupa uma
área de um quilômetro de comprimento e ostenta mais de cem cúpulas. Estima-se que o valor da
construção tenha ficado em torno de 3 bilhões de
dólares. O interior é todo folhado a ouro. Pomposo
ao extremo. Hotel classificado com 6 estrelas. Vale a
pena ir até o Hotel pelo menos para conhecer.
Visto - Os cidadãos brasileiros precisam de visto
para entrar no país. Ele pode ser requerido via Embaixada, em Brasília, ou por meio do hotel no qual
se for hospedar na sua permanência nos Emirados.
É preciso levar em conta que o visto dependerá do
aeroporto pelo qual entre ao país, já que cada EmiGENTE Santa Paula
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rado tem regras diferentes. Os procedimentos são
diferentes se a entrada for pelo aeroporto Internacional de Abu Dhabi ou de Dubai.
Moeda - A moeda dos Emirados Árabes é o dirham
(AED). Há casas de câmbio espalhadas por todos os
Emirados e em algumas delas é possível trocar todo
tipo de moeda, inclusive real.
Para trocar o dinheiro, os caixas normalmente exigem o passaporte. Evite trocar na rua porque são
tantas as casas de câmbio que funcionam praticamente 24 horas por dia que não é preciso. Além disso, é ilegal.
Há notas de 5 AED a 1.000 AED e moedas 0,10 a 1
AED. Para se ter uma ideia de quanto vale o dirham,
um cafezinho custa de 5 a 6 AED. Ou comer numa
restaurante paquistanês pode custar uns 5/10 AED.
Para saber a cotação da moeda local, acesse economia.uol.
com.br/cotacoes/.

Gorjetas - À vontade. Nos restaurantes internacionais e nos hotéis estão incluídas na conta. Nos outros locais, pode ou não deixar, não há regras.
36 | GENTE Santa Paula

Telefone - É simples ligar ao Brasil, existem diversos
modos. O mais prático é a compra de algum cartão
de chamadas e através de uma senha liga-se de qualquer telefone. Em geral, as ligações são baratas. Com
um cartão de 25 dihrams, (US$ 8) fala-se cerca de 20
minutos para o Brasil.
Correio - O serviço é bom, enviar uma postal ao
Brasil pode custar de 5 a 6 AED.
Internet - Na maioria dos locais públicos, shopping
centers, restaurantes e hotéis existe Internet via
Wi-Fi. Em alguns existem terminais (PC), mas na
maioria das vezes os turistas acessam a Internet pelos computadores portáteis.
Segurança - Quase absoluta. O índice de criminalidade é quase zero. É possível andar a pé ou de transportes públicos a qualquer hora do dia.
Voltagem e tomadas - 220 V
Vacinas - Não são necessárias vacinas especiais.
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Abu Dhabi

Abu Dhabi
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Para Ler
A Cabana
Autor: William P. Young

A filha mais nova de Mackenzie Allen Philip foi raptada durante as férias em
família e há evidências de que ela foi brutalmente assassinada e abandonada numa cabana. Quatro anos mais tarde, Mack recebe uma nota suspeita,
aparentemente vinda de Deus, convidando-o para voltar aquela cabana para
passar o fim de semana. Ignorando alertas de que poderia ser uma cilada, ele
segue numa tarde de inverno e volta ao cenário de seu pior pesadelo. O que
encontra lá muda sua vida para sempre.
Dica do Colaborador:
Angélica Queiroz - Assist. de Marketing

Steve Jobs - A Biografia
Autor: Walter Isaacson

O livro, baseado em mais de quarenta entrevistas com Jobs ao longo de dois
anos, entrevistas com mais de cem familiares, amigos, colegas, adversários e
concorrentes, narra a vida atribulada do empresário extremamente inventivo
e de personalidade forte e polêmica, cuja paixão pela perfeição e cuja energia
indomável revolucionaram seis grandes indústrias: a computação pessoal, o
cinema de animação, a música, a telefonia celular, a computação em tablet e
a edição digital.
Sua história é ao mesmo tempo uma lição e uma advertência, e ilustra a capacidade de inovação e de liderança, o caráter e os valores de um homem que
ajudou a construir o futuro.

Água Para Elefantes - a Vida É o Maior Espetáculo da Terra
Autor: Sara Gruen

Desde que perdeu sua esposa, Jacob Jankowski vive numa casa de repouso,
cercado por senhoras simpáticas, enfermeiras solícitas e fantasmas do passado. Por 70 anos Jacob guardou um segredo. Ele nunca falou a ninguém sobre
os anos de sua juventude em que trabalhou no circo. Até agora.
Aos 23 anos, Jacob era um estudante de veterinária. Mas sua sorte muda
quando seus pais morrem num acidente de carro. Órfão, sem dinheiro e sem
ter para onde ir, ele deixa a faculdade antes de prestar os exames finais e acaba
pulando em um trem em movimento - o Esquadrão Voador do circo Irmãos
Benzini, o Maior Espetáculo da Terra.
Fonte: http://www.livrariasaraiva.com.br/livros/area/vend_ficcao.htm
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Para Assistir
Título original: (Rio)
Lançamento: 2011 (EUA)
Direção: Carlos Saldanha
Atores: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Rodrigo Santoro, Jamie Foxx.
Duração: 96 min
Gênero: Animação
Sinopse
Blu (Jesse Eisenberg) é uma arara azul que nasceu no Rio de Janeiro
mas, capturada na floresta, foi parar na fria Minnesota, nos Estados
Unidos. Lá é criada por Linda (Leslie Mann), com quem tem um forte
laço afetivo. Um dia, Túlio (Rodrigo Santoro) entra na vida de ambos.
Ornitólogo, ele diz que Blu é o último macho da espécie e deseja que
ele acasale com a única fêmea viva, que está no Rio de Janeiro. Linda
e Blu partem para a cidade maravilhosa, onde conhecem Jade (Anne
Hathaway). Só que ela é um espírito livre e detesta ficar engaiolada,
batendo de frente com Blu logo que o conhece. Quando o casal é capturado por uma quadrilha de venda de aves raras, eles ficam presos por
uma corrente na pata. É quando precisam unir forças para escapar do
cativeiro.
Curiosidades
- Terceiro longa-metragem de animação dirigido
por Carlos Saldanha, os anteriores foram A Era do
Gelo 2 (2006) e A Era do Gelo 3 (2009). Atuou como
co-diretor em A Era do Gelo (2002) e Robôs (2005);
- É o segundo filme produzido pela Blue Sky Studios
a ser lançado em formato 3D. O anterior foi A Era
do Gelo 3 (2009);
- Durante os estágios iniciais da produção vários integrantes da equipe técnica visitaram o Bronx Zoo,
onde observaram como as aves se movem e como
usam suas penas;
- Foi desenvolvido um novo renderizador de penas
chamado Ruffle Deformer, que permitiu aos animadores criar e moldar as penas com um detalhismo
jamais obtido até então;
- Cada pena de Blu foi pintada de azul, sendo posteriormente adicionados os detalhes, as luzes e as
texturas da superfície, como arranhões, marcas e
depressões no bico;
- A personagem dublada por Anne Hathaway na
versão original chama-se Jewel, enquanto que na
brasileira recebeu o nome Jade;
- Rodrigo Santoro dubla o personagem Túlio nas
versões em inglês e em português do filme;
- A pré-estreia mundial aconteceu em 22 de março
de 2011, na cidade do Rio de Janeiro. Vieram à cidade os dubladores Anne Hathaway, Jesse Eisenberg,
Jamie Foxx, Jemaine Clement e Will.i.am.
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/rio/
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Para Assistir

Temple Grandin
Temple Grandin
Título original: (Temple Grandin)
Lançamento: 2010 (EUA)
Direção: Mick Jackson
Atores: Claire Danes, Catherine O’Hara, Julia Ormond,
David Strathairn.
Duração: 103 min
Gênero: Drama
Sinopse
Cinebiografia da jovem autista Temple Grandin (Claire Danes) que
tinha sua maneira particular de ver o mundo, se distanciou dos humanos, mas chegou a conseguir, entre outras conquistas, defender seu
doutorado. Com uma percepção de vida totalmente diferenciada, dedicou-se aos animais e revolucionou os métodos de manejo do gado
com técnicas que surpreenderam experientes criadores e ajudaram a
indústria da pecuária americana. (RC)

Temple Grandin

Curiosidades
- Temple Gradin foi produzido direto para a televisão e exibido pelo canal HBO;
- O filme foi baseado nos livros “Emergence”, de
Temple Grandin e Margaret Scarciano, e “Thinking
in Pictures”, de Temple Grandin;
- A atriz Claire Danes levou a cinebiografada Temple Grandin ao seu apartamento em Nova York onde
passaram cerca de um dia juntas como parte da pesquisa para compor o personagem;
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/templegrandin/
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Para Visitar
Arte
no
uma história na

Brasil

Pinacoteca de São Paulo

Pinacoteca do Estado de São Paulo
Endereço: Praça da luz, 02
Tel: (11) 3324-1000
Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h
R$ 6,00 e R$ 3,00 (meia). Grátis aos sábados
Data do Evento: 15/10/2011 até 31/12/2012

A

Pinacoteca do Estado de São Paulo apresentou sua nova exposição de longa duração com cerca
de 500 obras, entre pinturas, esculturas, desenhos,
gravuras e fotografias. Intitulada Arte no Brasil uma história na Pinacoteca de São Paulo, a mostra
trouxe um panorama da arte brasileira, do período
colonial aos anos 1930, por meio de obras que integram o acervo do museu, realizadas por artistas
fundamentais para a história da arte no Brasil como
Debret, Taunay, Facchinetti, Almeida Junior, Eliseu
Visconti, Pedro Alexandrino, Candido Portinari e
Lasar Segall, entre outros. Esta mostra marca uma
nova e destacada etapa no centenário percurso deste
museu que integra a rede de museus da Secretaria
de Estado da Cultura. Sua realização durou mais de
dois meses e contou com o apoio do FID - Fundo
Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, e verbas
destinadas pela Secretaria de Estado da Cultura.
Fonte: Secretaria de Estado da Cultura
GENTE Santa Paula
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BEM TEMPERADOS

Colecione!

Destaque e guarde na sua nova Pasta de Receitas.
O Santa Paula, pensando no seu bem estar e na sua qualidade de
vida, a partir desta edição apresentará sempre novas receitas dos
Chefs da nossa cozinha.

Panna Cotta
de Pêra

com Vinho Branco

GENTE Santa Paula
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anna
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BEM TEMPERADOS

anna
de Pêra

otta

com Vinho Branco

Ingredientes:

850g creme de leite fresco
150g leite
50g açúcar
13g gelatina incolor em folhas (8 folhas)
½ colher de essência de baunilha
4 unidades de pêras maduras tipo Willians
300ml de vinho branco seco

Modo de fazer:

Colocar a gelatina em água fria.
Aquecer o creme com o açúcar, o leite e a baunilha até
desmanchar o açúcar.
Desligar e deixar assentar os gostos.
Filtrar a mistura.
Juntar a gelatina espremida, mexendo para dissolver
completamente. Se não está seguro, filtrar outra vez.
Deixar esfriar, colocar nas forminhas e colocar em geladeira durante 4 a 5 horas.
Cozinhar as quatro pêras descascadas inteiras no vinho
branco com duas colheres de sopa de açúcar até reduzir
em ponto de calda.
Servir esta pêra junto com a Panna Cotta.

Claudio Escobar
Chef de cozinha
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BEM TEMPERADOS
Colecione!
Destaque e guarde na sua nova Pasta de Receitas.
É o Santa Paula pensando no seu bem estar e na sua qualidade de vida.

Torta de

Folhas Frescas

GENTE Santa Paula
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Torta de

Folhas Frescas
Ingredientes:

50g de Rúcula
50g de Alface Roxa
50g de Alface Frise
30g de Queijo Branco ou Queijo Prato
30g de Cenoura Ralada
30g de Uva Passas
250ml de creme de leite fresco
10g de Hortelã
10g de Tomilho
½ Dente de Alho
5 ml de Molho de Pimenta.
5 ml de mel

Modo de fazer:

Lave, higienize e rasgue as folhas fazendo um mix com
as folhas e reserve.
Rale a cenoura e misture com as uvas passas e reserve.
Bata no liquidificador o creme de leite, o hortelã, o tomilho, o alho, o molho de pimenta e o mel.
Em um refratário faça uma camada de folhas, seguindo
com uma camada de cenoura, uma de molho, e por último o queijo. Faça isso por mais três vezes ou até completar o refratário.
Coloque por mais ou menos duas horas na geladeira,
desenforme, e sirva.
Este prato combina bem com grelhados, assados e com
molhos cítricos.
46 | GENTE Santa Paula
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ELEGÂNCIA DE BASE

Elegante também
para trabalhar
Agora temos uma nova seção

na revista Gente Santa Paula para falar e dar dicas de moda, maquiagem,
acessórios, novidades para as mocinhas e também para os mocinhos.
Nesta edição mostraremos o novo
uniforme da Equipe de Enfermagem.
Veremos que, mesmo entrando
em uma rotina de trabalho e uso de
uniforme, também podemos ser elegantes, cuidar da nossa aparência e
de nós mesmos. Para transmitir aos
colegas e pacientes o quanto nos dedicamos ao que fazemos. Isso mostra
seriedade e profissionalismo.

GENTE Santa Paula
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CARTA FORA DO BARALHO

Hipocrisia
A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui. A palavra deriva
do latim hypocrisis e do grego hupokrisis ambos significando a representação de um ator, atuação, fingimento (no
sentido artístico). Essa palavra passou, mais tarde,
a designar moralmente pessoas que representam, que fingem comportamentos.
Um exemplo clássico de ato hipócrita é denunciar alguém por
realizar alguma ação enquanto realiza a mesma ação.

Hipocrisia
é pretensão ou
fingimento de ser
o que não é. Hipócrita é uma transcrição do vocábulo
grego “hypochrités”.
Os atores gregos usavam máscaras de acordo com o papel que
representavam numa
peça teatral. É daí que o
termo hipócrita designa
alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara
de aparência.
Fonte: Dicionario On-line
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ESPELHO DO MUNDO

O que estava acontecendo no mundo

há cinco anos atrás?
- Peloponeso em chamas:

Incêndios florestais de grandes
proporções arrasaram a Grécia
em julho e agosto, especialmente
a região do Peloponeso, devido
à seca e a um calor excepcional,
causando 77 mortos. O fogo destruiu 147.230 hectares de oliveiras, vinhas e outros cultivos.

- Massacre no Iraque: Em

3 de fevereiro, um kamikaze fez
saltar seu caminhão carregado
com uma tonelada de explosivos
em um bairro popular xiita de
Bagdá, causando ao menos 130
mortos e 305 feridos. Foi o segundo maior atentado no Iraque
após a invasão do país em março
de 2003, quando foram mortas
202 pessoas na Cidade de Sadr
em novembro de 2006.

- Ataque à Mesquita Vermelha de Islamabad: Em 11

de julho, tropas paquistanesas
tomaram o controle da Mesquita
Vermelha de Islamabad, matando
os últimos islamitas que resistiam
após dois dias de confrontos que
causaram cem mortos. O episódio pôs fim aos seis meses de tensões ao redor deste foco do fundamentalismo mulçumano.

- Atentado contra a comitiva de Benazir Bhutto: Um
atentado suicida matou 119 pessoas em 18 de outubro em Karachi entre os que acompanhavam
a ex-primeira-ministra paquistanesa Benazir Bhutto de sua volta
do exílio.

- Êxito no espaço: Um astronauta da nave espacial “Discovery”, Scott Parazynski, funcionário da agência espacial
norte-americana NASA e médico
de formação, conseguiu em novembro uma reparação orbital
sem precedentes e potencialmente perigosa de painéis danificados
de uma antena solar da Estação
Espacial Internacional (ISS).
- Inundações no sul da
Ásia: Mais de 3.200 pessoas mor-

reram vítimas das inundações de
verão na Índia, Bangladesh e Nepal, enquanto outros 28 milhões
ficaram desabrigados, à mercê da
fome, da sede e das epidemias.

- Êxodo na Califórnia:

Cerca de 640.000 pessoas abandonaram suas casas ameaçadas
pelo fogo que devastou o sul da
Califórnia em outubro. Foi a

maior evacuação da história desse estado americano, num balanço final que estabeleceu 203.000
hectares queimados e 1.800 casas
destruidas.

- Recorde mundial do
TGV francês: Em 3 de abril, o

TGV (Trem de alta velocidade)
francês estabeleceu um novo recorde do mundo em velocidade
sobre trilhos ao alcançar 574,8
km/h na linha da Europa. Os testes dos dias anteriores sugeriam
que seriam alcançados 568 km/h.
O recorde de velocidade de um
trem permanece com o Maglev
japonês com 581 km/h em 2003,
porém tratava-se de um trem experimental de sustentação magnética e não sobre trilhos.

- Harry Potter superstar:

Em julho, o sétimo e último volume das aventuras de Harry Potter,
de J.K. Rowling, “Harry Potter e
as relíquias da morte”, bateu o recorde de vendas em 24 horas no
Reino Unido (2,65 milhões de
exemplares) e nos Estados Unidos (8,3 milhões de exemplares).

GENTE Santa Paula
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PONTO DE VISTA

Gestão de

Serviços de Saúde

Como o mundo gira rápido não basta mais se
contentar com o possível e sim buscar o desafio. A
novidade é a velocidade da mudança na gestão de
serviços de saúde, lembrando que até a expectativa de vida mudou nos últimos anos. Mesmo com
essa mudança no cenário da saúde, todos querem
ser tratados de maneira atenciosa e singular e em
serviços de saúde onde os clientes receberem esse
atendimento preferencial, com certeza responderão
com admiração e lealdade ao hospital.
Nos últimos anos podemos constatar inúmeras
manifestações de respeito, lealdade e admiração de
nossos clientes com nossos colaboradores. Assim,
temos certeza que aqui no hospital Santa Paula nossos colaboradores tratam nossos clientes como querem ser tratados.
Também podemos dizer com orgulho que nossos colaboradores prezam por quatro prioridades
frente ao nosso cliente: segurança, cortesia, assistência e eficiência. Hoje o hospital Santa Paula conta
com um quadro de colaboradores que realizam atividades especiais que não constam na descrição de
seus cargos e mesmo o hospital sendo visto como
uma unidade de negócios, seus colaboradores o tornam eficiente com seus sentimentos intrínsecos de
compaixão que encantam nossos clientes que os reconhecem competentes, corteses e simpáticos.
Finalizamos 2011 com um expressivo crescimento nos nossos indicadores de produção, realizando:
- Número de atendimento de PA = 65.500
- Número de internações = 11.160
- Número de cirurgias = 6.990
Em 2012 inovaremos ainda mais para buscarmos
novos desafios.
Por Eloisa Falleiros - Gerente de Atendimento
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Eloisa Falleiros

NÃO VIVO SEM

Meus bichinhos de estimação
Eu não vivo sem os meus bichinhos de estima-

ção, pois com eles me sinto mais feliz. Hoje tenho
cinco pássaros, dois Agapórnis, chamados Tiririca
e Nicolas, dois Periquitos, Rafaela e Ana Clara e um
Canário, o Fobi e uma cadelinha da raça Teckel, chamada Lolly, que acabou de completar dois aninhos
de vida.
Quando chego em casa, depois de um dia estressante, e vejo a Lolly toda contente ao me ver, não
existe algo melhor no mundo. Estar com os meus
bichinhos é o momento em que realmente consigo
relaxar e ser feliz por completo. Sou completamente
apaixonada por animais. Hoje não consigo imaginar
minha vida sem os meus pets. Eles são meus companheiros e estão sempre contentes ao meu lado. Eu
concordo com a frase: - Quanto mais conheço os
homens, mais admiro os animais, pois esses jamais
vão julgar ou tratar alguém mal. Pelo contrário, ficam felizes só de estar próximo recebendo carinho.
Quem não gosta de um bichinho peludinho igual
uma pelúcia?
Por Graziela Katz Lu - Analista de RH

“Se recolhes um cachorro faminto e lhe deres
conforto ele não te morderá. Eis a diferença entre o
cachorro e o homem.” (Mark Twain)
Segue abaixo o pensamento de um cãozinho:
Se eu pudesse falar…
Não passe tão indiferente só porque eu não sou
gente, só porque não sei falar.
Também sou um ser vivente sinto as dores que
você sente, mas não posso me expressar.
Sou um bicho abandonado, pela vida maltratado,
quase sempre escorraçado, até mesmo apedrejado!
Vivo sedento e faminto ninguém quer saber o que
sinto.
Se fico doente e triste vejo logo um dedo em riste
E vem a sentença fatal: Melhor matar este animal,
ele deve estar raivoso!
Para sua comodidade vive dizendo inverdade
fazendo muita maldade, seu mentiroso mesmo que
esteja raivoso já foi descoberta a vacina.
Mas para a sua raiva humana ainda não existe remédio, nenhuma medicação com toda sua evolução,
na história da medicina.
Você mata o próprio irmão faz guerras, assalta,
mata com ou sem razão, às vezes por ambição É bem
pior que eu que chamam de vira-lata.
Olhe bem pro meu semblante. Estou triste, apavorado, pois, a qualquer instante posso ser sacrificado! Mas você não se importa nem com o seu semblante.
Você sim está doente, egoísta, indiferente. Mas
se algo ruim lhe acontece logo lembra que há Deus,
chora, reza e faz prece. Mas Deus só ajuda aquele
que de todos se compadece.
sis:

Lembre-se do que escreveu São Francisco de As-

QUEM MALTRATA UM ANIMAL JAMAIS
PODERÁ SER FELIZ!
Poema retirado do site www.bichosbrasil.com.br.
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VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Dicas para Nova Geração
Você sabe o que faz o Administrador? E o Enfermeiro? Quais são suas principais responsabilidades?
Vamos conhecer para reconhecer o papel de diferentes profissões numa organização. Trabalharemos ao
longo desse ano com dicas e informações sobre diferentes profissões orientando a nova geração na busca de
uma profissão. “Afinal de contas, queremos seu filho também feliz com a gente, diz Aline Corbeta Siqueira,
Gerente de RH.”

Administração será que é a
melhor opção?
Administrar é gerenciar os recursos disponíveis
para uma organização.
O papel do profissional é gerenciar e orientar as
atividades diárias de uma empresa de acordo com
as estratégias e objetivos definidos no planejamento
estratégico. O profissional administrativo deve ajudar a definir, a analisar e a cumprir as metas da organização. Pode trabalhar em praticamente todos os
departamentos, nos quais gere recursos financeiros,
humanos e mercadológicos. O administrador trabalha em diversos setores podendo ser hospitais, fábricas e escolas até ONGs, empresas do setor público e
aquelas dedicadas ao comércio pela internet.

Cleia de Oliveira Marques
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No mercado de trabalho:
O bacharelado em Administração é o curso com
maior número de matrículas no Ensino Superior.
Esse profissional é procurado por todo tipo de empresa (fabril, comercial, serviços, agronegócio) e de
praticamente todas as áreas. O setor de serviços é
o que mais oferece oportunidades de trabalho, nas
consultorias, nas empresas da área de turismo e
lazer e nas instituições de ensino e educação. Nas
organizações de forma geral, os setores que mais
requisitam o administrador são os de administração geral, recursos humanos, finanças, logística e
vendas. Na Região Centro- Oeste, os principais empregadores estão no agronegócio, em Cuiabá (MT),
Campo Grande (MS) e Goiânia (GO). As regiões Sul
e Sudeste concentram o maior número de empresas
que oferecem programas de trainee, enquanto o setor público tem vagas em todo o país.
“O curso de administração de empresas que conclui em 2011, acrescentou tanto em minha vida pessoal quanto profissional. Foram muitas informações
importantes para meu amadurecimento. Espero
para o futuro, dar continuidade com uma pós-graduação e superar ainda mais minhas expectativas
profissionais, diz Cleia Oliveira Marques, Assistente
Pessoal.”
Fonte: Guia do estudante. Ed Abril
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01 - Adriana Regina da Silva - Recepcionista SR IOHSP
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09 - Karina Marques de C. Iammarino - Téc. Engenharia Clinica JR
10 - Ligia Cristiane C. Amaral - Assistente Administrativo
11 - Márcia Andrade Amorim - Aux. de Enfermagem 1º C
12 - Roberto Candido da Silva - Téc. de Enfermagem C.C
13 - Romildo dos Santos Francisco - Oficial de manutenção
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16 - Valdete de Souza - Aux. Enfermagem IOHSP
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GENTE SANTA PAULA

Hotelaria

Conhecendo a
Hospitalar do Santa Paula
A

hotelaria hospitalar faz parte do contexto
do hospital brasileiro há menos de 10 anos. A necessidade da existência deste diferencial surgiu no
momento em que o paciente passou a ser entendido
acima de tudo como cidadão, que sabe de seus direitos e suas responsabilidades, que vai à procura de
soluções para seus problemas e sente-se com direito
de ser bem atendido.
O que se pensava anteriormente ao surgimento
da hotelaria hospitalar é que o atendimento assistencial se resumia em apenas oferecer a assistência
médica, através de um corpo clínico competente e
um hospital aparentemente limpo. Nesse período, o
paciente ao entrar no ambiente hospitalar deixava
de ser cidadão, de ter vontade própria, de ter direitos
e passava a ser passivo (daí o nome, paciente), obedecendo às ordens médicas e da enfermagem. Esse
tempo já passou.
Atualmente os pacientes contam com um excelente departamento de hotelaria hospitalar atuante
nos principais hospitais das cidades. Desde que não
interfira no cuidado médico, este complexo setor
tem o intuito de satisfazer todas as necessidades de
seus clientes, não só do paciente como também dos
familiares. Entre as diversas responsabilidades, a
hotelaria hospitalar proporciona um ambiente próximo ao familiar, oferece condições de bem estar,
assistência, segurança e qualidade no atendimento.
No hospital Santa Paula, a hotelaria oferece
serviços diferenciados tais como: apresentação do
apartamento, visita na alta hospitalar perguntando
sobre o atendimento recebido, cofres digitais, ar
condicionado, TV a cabo, conexão wireless, empréstimo de Laptop, chinelo personalizado, comemoração do aniversário de paciente, serviço de nutrição
54 | GENTE Santa Paula

Maiuly Dourado Supervisora de Hotelaria

Alexandre Neves Supervisor de Hotelaria

Luciana Albuquerque Supervisora de Hotelaria
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Hotelaria

Hotelaria
Parte da Equipe

Parte da Equipe

personalizado de acordo com as preferências e necessidades do paciente, investindo acima de tudo
na boa apresentação do prato a ser servido, além da
comodidade de room service para acompanhantes,
canal de filme ou até mesmo empréstimo de DVD
e entre outros inúmeros serviços. Vale à pena lembrar da implantação do serviço de Mensageiro, que
realiza pequenos serviços aos clientes não só dentro
do hospital como nas proximidades, e o serviço de
Conciergie, que atende todas as solicitações mais
específicas e diferenciadas, tais como agendamento
de serviços de estética, reserva em hotéis, restaurantes, empréstimos de laptops e lavanderia delivery. O
paciente VIP, além dos serviços citados, conta com
um tratamento ainda mais exclusivo: a exemplo do
menu de travesseiros e sabonetes, amenities diferenciados , roupão e chinelos especiais.
Tornar o ambiente hospitalar limpo e aconchegante também é primordial, pois faz com que as

pessoas se esqueçam de onde estão, confundindo-as
até mesmo o ambiente em que se encontram com
um hotel. Decoração diferenciada, cores suaves,
plantas e jardins bem cuidados, pessoas entusiasmadas interagindo, som ambiente, aromatizantes
em grandes áreas sociais, serviço de manobrista,
restaurantes, lanchonetes, serviços que encantam e
impactam positivamente. Estes diferenciais são encontrados no hospital Santa Paula, que se preocupa
com os pacientes e com a qualidade do atendimento.
É a humanização, através da hotelaria, mudando
condutas e comportamentos, tornando o hospital
um espaço digno para os momentos difíceis. Para
alcançar esse nível de excelência, os hospitais devem
capacitar toda equipe, fazer com que elas adotem
o espírito hospitaleiro e humanizar esses serviços.
“Acabou o tempo de ver em cada pessoa um cliente;
chegou a hora de ver em cada cliente uma pessoa” Jan Carlzon.
GENTE Santa Paula
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TALENTO OCULTO

A paixão pela

Dança

I

niciei na dança aos cinco anos de idade, desde então aprendi alguns ritmos diferenciados como a dança do ventre e a dança cigana.
Conheci a paixão pela dança do oriente através da minha família de
origem árabe.
A dança cigana é uma dança que estimula vários aspectos na minha
vida, ajuda a tranquilizar e é um ótimo exercício mental e corporal.
Dentre todas as atividades que gosto faço da dança o meu hobby principal. As aulas de dança cigana são realizadas aos sábados, durante três
horas, todas as semanas.
Já participei de eventos como danças de salão, festas ciganas e festas
árabes. Recomendo a todos a atividade, pois trata-se de um exercício
divertido e saudável, além de ser uma técnica de relaxamento para o
dia-a-dia.
Carolina Fernanda Santos – Menor Aprendiz do RH
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CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Administração: Conceito

e Importância

Para entender o que significa administração, é preciso ir além da interpretação da palavra. É preciso também compreender o papel que a ad-

ministração desempenha para as organizações e para a sociedade.
Definição:
Objetivos, decisões e recursos são as palavras-chave na definição de administração. Administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo
abrange quatro tipos principais de decisões, também chamadas processos
ou funções: planejamento, organização, execução e controle.
O processo de administrar é inerente a qualquer situação onde haja pessoas que utilizam recursos para atingir algum tipo de objetivo. A finalidade
última do processo de administrar é garantir a realização de objetivos por
meio da aplicação de recursos. Para melhor aproveitar o estudo da administração, você precisa pensar em situações práticas em que haja pessoas
que utilizam recursos para produzir bens e serviços. Pense em organizações próximas, como padarias, supermercados, a Prefeitura de sua cidade,
e outras, com as quais você tem contato direto. Pense também em organizações distantes, mas que têm influencia sobre sua vida: a rede de televisão
cujos programas você assiste, as empresas que fabricam os produtos que
você usa (como roupas e automóveis) e as companhias fornecedoras de serviços, como telefone, água e esgoto, e energia elétrica. Pense na organização
em que você trabalha. Pense na maior de todas as organizações, o Governo.
Pense em si próprio e em sua família como administradores de recursos e
tomadores de decisões.
Importância Social da Administração
A administração, como assinalou Fayol, é importante em qualquer escala de utilização de recursos para realizar objetivos; individual, familiar,
grupal, organizacional ou social. A figura a seguir ilustra essas definições,
bem como a relação entre o aumento da quantidade de recursos e a complexidade do processo administrativo.

Embora o processo administrativo
seja importante em qualquer contexto de utilização de recursos, a razão
principal para estudá-lo é seu impacto
sobre o desempenho das organizações.
As organizações assumiram importância sem precedentes na sociedade e na
vida das pessoas. Há poucos aspectos
da vida contemporânea que não sejam influenciados por alguma espécie
de organização. A sociedade moderna
é uma sociedade organizacional, em
contraste com as sociedades comunitárias do passado.
O principal motivo para a existência das organizações é o fato de que
certos objetivos só podem ser alcançados por meio da ação coordenada
de grupos de pessoas. Na sociedade
organizacional, muitos produtos e serviços essenciais para a simples sobrevivência somente se tornam disponíveis
quando há organizações empenhadas
a realizá-los. A qualidade de vida depende delas em grande parte: serviços
de saúde, fornecimento de energia, segurança pública, controle de poluição.
Tudo depende de alguma empresa ou
organização pública.
Como são tão importantes para
realização de objetivos sociais, as organizações afetam a qualidade de vida
tanto positiva quanto negativa. Organizações bem administradas são importantes por causa do impacto sobre a
qualidade de vida da sociedade. Administradores competentes são recursos
sociais importantes. A predominância
das organizações e sua importância
para a sociedade moderna, bem como
a necessidade de administradores
competentes, justificam e fundamentam o desenvolvimento e o estudo da
teoria geral da administração.
Fonte: Livro Teoria Geral da Administração – Da Revolução Urbana á
Revolução Digital – Capitulo 1 Significado da Administração
Autor: Antonio Cesar Amaru Maximiano

Legenda: Conforme aumenta a quantidade de recursos empregados,
mais complexo torna-se o processo de administrar.
GENTE Santa Paula
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ARTIGOS

Dicas e Recomendações
S

empre que possível estou lendo algum artigo relacionado a Recursos Humanos por causa do
trabalho, principalmente sobre motivação, afinal as
empresas buscam por isto constantemente. Li recentemente um artigo que fala o inverso da busca da
motivação, ou seja, ao invés de buscar o que motiva, identifique e fuja do que te desmotiva, porque às
vezes achamos que chegou a hora de mudar de emprego ou aposentar e na verdade o que precisamos
e rever comportamentos pessoais; será que é mais
fácil? Vamos ver.
1. “Capacidade”. Com as mudanças presentes
no nosso dia a dia, constantemente nos questionamos “será que sou capaz” de acompanhar ou realizar
este trabalho, este projeto. Daí começamos a lamentar e achar que estamos na área errada, empresa errada e por aí afora. Por isso, vamos afirmar antes de
se sentir vencido, “Eu sou capaz!”
2. “Porque fulano consegue e eu não? Antes de
qualquer coisa vamos nos auto-avaliar e perguntar:
“O que posso fazer para sair da zona de conforto e
da mesmice?” Tenho certeza que vamos conseguir
várias respostas, desde que sejamos francos é claro.
3. “Vibrar a cada conquista.” Por mais simples
que seja não fique tímido, comemore; com seu colega de trabalho, sua família, com você mesmo. Foque
na melhoria dos seus pontos fracos e as conquistas
virão naturalmente.
4. “Voltar ao passado, só nos filmes.” Lembrar
os melhores anos da nossa existência na vida pessoal
e profissional deve ser apenas um motivo para nos
impulsionar para o futuro, afinal as oportunidades
estão no “hoje” e dependem na nossa vontade, lembre-se “quem vive de passado é museu”.
5. “Concorrência.” Engana-se quem pensa
que ela só ocorre fora da empresa. Isto pode ser fatal, uma vez que começa ao lado com seus colegas
de trabalho. Então antes que a motivação comece a
instalar-se, mantenha-se sempre atualizado com as
notícias e novidades do seu trabalho, da sua área, da
sua empresa através de e-mails institucionais, informativos, murais, intranet, enfim, fique atento com o
que acontece no dia a dia da sua empresa.
6. “Tempo”. Um bem tão precioso que não damos à devida importância uma vez que tempo per58 | GENTE Santa Paula

dido não recuperamos nunca mais. Vamos prestar a
atenção em como administramos o nosso dia. Por
exemplo, precisamos realizar um trabalho em curto
tempo e dependemos de informações que estão em
alguma gaveta ou arquivo no computador que não
achamos, as chances de finalizarmos no tempo solicitado e remota, logo, o feedback recebido poderá
não ser tão positivo, é provável que o sentimento de
insatisfação comece a se manifestar.
7. “Feedback”. Como é importante saber dar e
receber retorno sobre o nosso desempenho. É com
estas informações que sabemos exatamente quais
são nossos pontos fortes e quais devemos trabalhar
mais para melhorar. É quando sabemos também o
que a empresa espera de nós e quais caminhos percorrer para melhorar nosso desempenho. Isto tudo,
certamente, nos impulsionará para que tenhamos
mais chances dentro da empresa.
8. “Diálogo”. Caso seu gestor ofereça oportunidades para um diálogo, escolha sempre o momento mais oportuno. Avalie e não escolha aquele
dia que tanto você quanto ele estão sobrecarregados
com reuniões, fechamento de relatórios, ou mesmo
não estejam em um bom dia. Afinal, uma boa conversa em determinadas situações pode abrir portas
para novas oportunidades.
9. “Esperar oportunidades”. Dizem que quem
espera sempre alcança, mas quando você alcançar se
não estiver preparado não vai adiantar de nada. Esteja pronto e preparado, contribua para o seu desenvolvimento, leia bastante, veja filmes, converse com
as pessoas procure também coisas que fujam da sua
rotina, diversifique.
10. “Vida pessoal”. Às vezes, a falta de motivação pode estar além do dia a dia da empresa. Existe
vida além da empresa, não é luxo, mas necessidade.
Arrume “tempo” para aliviar suas tensões não entre
no automático, namore, beije, abrace, passe algum
tempo com a sua família, pois chegará um momento
em que seu corpo vai reclamar e aí poderá ser tarde.
É parece fácil, mas não é, eu sei. O importante de
tudo isto é o passo inicial e vontade de mudar, como
diz um velho ditado: “O desejo dá e passa, a vontade
só passa se satisfazer”. Beijos e Boa sorte!
Referência: portal www.rh.com.br

Rita de Cássia de Souza
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