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Angélica Queiroz - Assistente de Marketing do Hospital Santa Paula
A ilustração da capa retrata uma forma de explicar o modo de agir e pensar sobre transdisciplinaridade. Pois temos como base, alicerce do nosso aprendizado, a disciplina que
aprendemos na escola, nos livros e aulas. Procurando sempre uma explicação e/ou solução
científica e racional dos problemas, representado pela foto dos livros na base.
Porém, fora da escola, enfrentando problemas reais do cotidiano todos nós somos transdisciplinares, porque buscamos nossa bagagem do aprendizado junto com a forma de pensar
emocional e sensitiva. Para evoluirmos como pessoas e profissionais temos que agir além do
esperado, sair dos padrões, sermos flexíveis. Dessa maneira, retratado pelas formas aparentemente abstratas, mas com significado como elementos da evolução humana; DNA; leitura
e estudo retratados pelo vetor de Albert Einstein; pensamentos e reflexões retratados pela
silhueta da obra O Pensador; modernidade com o vetor de um IPhone; imaginação com o
vetor da ilustração da obra O Pequeno Príncipe e arte representada pela dualidade das cores
Preto e Branco que se combinam em uma base azulada com ornamentos.
Tudo agindo em conjunto e harmonia, assim como o conceito da Transdisciplinaridade.

CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente
Parece a princípio de difícil compreensão, mas na realidade não é uma novidade
e nos obriga a nos questionar e procurar olhar cada situação de diversos ângulos. É a
mola propulsora das inovações. Para melhor explicar existe um texto escrito por Bertold Brecht, poeta alemão que diz assim:
“Nada é impossível de mudar
Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.
E examinai sobretudo o que parece habitual
...nada deve parecer natural nada deve parecer impossível de mudar”
Outra história de fácil compreensão é a história que conta que um menino toda vez
que o trem parava na estrada ele martelava a roda do trem. Ao ser perguntado por que
fazia aquilo ele respondeu: Não sei! Faço porque meu pai fazia!
Em resumo, toda vez que se questiona o porquê de um processo estamos dando a
chance de fazer de uma maneira adequada.

George Schahin
Diretor - Presidente
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EDITORIAL

Editorial
O termo Transdisciplinaridade foi usado pela primeira vez por Sir
Jean William Fritz Piaget epistemólogo suíço, considerado um dos
mais importantes pensadores do século XX. Defendeu uma abordagem interdisciplinar e fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com base no estudo da gênese psicológica do pensamento
humano. Parece complicado né? Mas não é!
A transdisciplinaridade não procura a dominação de várias disciplinas, mas a abertura de todas as disciplinas ao que às atravessa e as
ultrapassa, significa também que existe um pensamento organizador
que ultrapassa as próprias disciplinas.
No nosso dia a dia podemos atribuir o uso e desenvolvimento desta
habilidade para que tenhamos um pensar sistêmico, pela quebra da
linearidade e valorização da intuição.
Os valores associados a esta forma de pensar são COOPERAÇÃO,
PARCERIA e CONSERVAÇÃO, ou seja, tudo que precisamos para ter
sucesso na nossa vida pessoal e profissional!
Boa leitura!

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.
Fiquei internado dia 20/03/2012 para uma cirurgia
de hérnia de disco.
Quero agradecer desde já, o atendimento a qual recebi.
O Hospital Santa Paula, é um hospital grandioso porque, também tem um excelente quadro de profissionais espetaculares.
Quero agradecer a equipe de enfermagem, citando as
enfermeiras Rosângela e a enfermeira Marinalva pela
atenção prestada.
Meus parabéns ao Hospital Santa Paula por ter esses
profissionais no seu quadro de colaboradores.
Desde já meu muitíssimo obrigado, e que deus os
abençoe, vocês e seus familiares.
*Já estou recuperado, graças a deus e a família do Hospital Santa Paula.
J. F. S.
Prezados Srs.
Venho através deste e-mail parabenizá-los pelo ótimo
atendimento que me foi dispensado durante as minhas
3 x internações na unidade UCO.
Desde a recepção até os médicos o atendimento foi
mais que satisfatório.
Todo o pessoal é excelente e altamente dedicado com
todos os pacientes que lá estavam na UCO.
Parabéns
csds
H. E
Só tenho a parabenizar esta instituição. Fui atendido
de maneira muito eficiente.
Parabéns a toda a equipe.
A. R
Os Familiares de M. G. J. M querem muito agradecer
o tratamento recebido desde a entrada pronto socorro
no dia 09 de abril corrente, que foi muito bem cuidadosa e eficaz pelo Dr. Guilherme T C Taramelli e pelo
Dr. Guilherme Maia.
Não temos palavras para agradecer a equipe da UCO
pelo tratou maravilhosamente de nossa mãe.
Obrigada Dr. Otávio Gebara e ao Dr. Fabricio Assami
Borges com sua enorme dedicação, carinho e competência profissional.
Muito obrigada, também ao Dr. Fábio casado, Dr. Rodrigo Geraldo nascimento por sua habilidade e cari6 | GENTE Santa Paula

nho, Dr. Gil Vicente Cividanes, Dr. João Geraldo, Dra.
Claudia S Liboni, Dr. Thiago Aquino, Dr. Bruno S L
Silva e Dr. Dimitri Alexandre.
agradecemos, também, a equipe de enfermagem e
principalmente a auxiliar de enfermagem Lucy, que
muito alegrou e dedicou carinho.
A todos nossos sinceros agradecimentos.
atenciosamente,
Familiares de M. G. J. M.
Recebi a carta do hospital, quero aqui agradecer o atendimento de toda equipe, desde a portaria, enfermeiras
equipe médica, que tiveram muito carinho, respeito o
tempo todo comigo.
Fiquei muito feliz com vocês todos, agradeço atenção
do Dr. Pedro que fez a cirurgia que com muita paciência atende todos.
Obrigado e continuem abençoados.
C. B
Boa tarde,
Venho através deste, agradecer a equipe do Hospital
Santa Paula.
Em especial a equipe do 4° andar, a qual deu suporte
ao quarto 4016, o qual meu pai, C.P ficou internado.
Uma equipe educada, prestativa, a qual fez toda diferença para tornar os dias do meu pai menos sofrido.
Em especial a Jusciele e principalmente o enfermeiro
Leandro.
É muito difícil ser tratado com tanta atenção em um
hospital, mas desta vez fomos surpreendidos por essa
equipe incrível.
Começando pelo médico do Pronto Atendimento,
acredito que DR Felipe, que nos deu até um suporte
emocional uma vez que seria necessária uma cirurgia,
e ficamos muito nervosos, até a enfermeira que nos
levou até o carro para ir embora após a alta... Enfim,
parabéns, o atendimento de vocês foi maravilhoso.
Não poderia deixar de repassar essas informações, pois
muitas vezes reclamamos, e nos esquecemos de agradecer e elogiar.
E gostaria que chegasse a essas pessoas envolvidas este
PARABÉNS... Eles merecem!
Muito obrigada
T.L.P

IEP

Simpósio de Neurocirurgia
O

Instituto de Pesquisa e Ensino do Hospital
Santa Paula, IEP, atingiu seu apogeu neste ano de
2012 promovendo o 2nd PANAMERICAN SYMPOSIUM ON VASCULAR NEUROSURGERY, realizado no GOLDEN TULYP PAULISTA PLAZA
HOTEL, de 31 de maio a 02 de junho, com a presidência do Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar que
muito se empenhou para o sucesso do evento em
especial no convite aos ilustres palestrantes. Ressaltamos a importante participação dos vices presidentes, Dr Santino Nunes Lacanna, Dr Márcio Francisco, Dr Sérgio Tadeu e pelo Dr Gustavo Rassier.
O evento foi coroado de êxito considerando-se
o número de aproximadamente 200 inscrições e
foi pautado pela grande experiência de renomados
neurocirurgiões nacionais e internacionais.
O Simpósio apresentou aproximadamente 100
aulas e 2000 minutos ocupando intensamente os
três dias estipulados para as apresentações que invariavelmente se iniciavam às 7h e terminavam por
volta das 20h cujos eloquentes debates que alem de
enriquecerem o evento preencheram qualquer lacuna eventualmente deixada pelo programa científico.
Quero agradecer todos os envolvidos ao sucesso
do evento em especial ao Sr. Leandro Dias, a secretaria do IEP, Srta. EVA e a Srta. Caroline Cardoso de
Freitas, secretaria executiva do Dr. Paulo Henrique
Aguiar e aos demais colaboradores que muito nos
ajudaram no transcorrer do evento assim como todos os patrocinadores.

Prof – Massayuri Ezimo ( sentado a esquerda )
Prof Titulo de neurocirurgia da universidade de Aomori ( Japão )
Prof Tatsuya Sasaki ( de pe a esquerda )
Presidente da federação Latino Americana de neurocirurgia Prof
Edgardo Spagnuolo ( ao centro
Presidente da Sociedade peruanao de neurocirurgia Prof Gabriel
Gonzalles Portillo ( sentado a direita )

Equipe de neurocirurgia do prof Paulo Henrique Pires de Aguiar

Contamos com a participação de
enfermeiros do Hospital santa Paula

Jantar de confraternização
no restaurante Rubayat

GENTE Santa Paula

|

7

HSP PRIVILLEGE

Este projeto do Hospital Santa Paula foi criado com o intuito de estreitar o relacionamento com os médicos.
Confira a lista dos ganhadores do 2º Trimestre:

CIRÚRGICOS

Médicos

Classificação

Paulo Henrique Pires de Aguiar
Alex Elton Meller
Rogério Nascimento Fabrini

PLATINUM
OURO
PRATA

ANESTESISTAS

Médicos

Classificação

Lauro Yoiti Marubayashi
Frank Yoshiharu Teraçono
Heber Henrique Magalhães

PLATINUM
OURO
PRATA

Médicos

CLÍNICOS

Joao Geraldo Simões Hoully
Renata Faria Simm
Otavio Celso Eluf Gebara delegou seu
prêmio para Fábio Luiz Casado

Classificação
PLATINUM
OURO
PRATA

Parabéns a todos os médicos ganhadores!
8 | GENTE Santa Paula

Fotos dos ganhadores
do 1º Trimestre:

SERVIÇOS

O Hospital Santa Paula implantou um novo material descartável
que traz vantagens além da paramentação cirúrgica de uso único
Kimberly Clark, como também:

- Proteção contra infecção;
- Segurança à equipe médica e paciente;
- Tecnologia avançada e inovadora;
- Mensuração correta dos custos;
- Diminuição dos resultados adversos em CC;
- Diminuição da incidência de infecção;
- Otimização das salas cirúrgicas;
- Aumento considerável do volume cirúrgico;
- Otimização dos colaboradores da CME para outras funções;
- Elitização das equipes com campos específicos;
- Redução do custo de água, energia e manutenção dos equipamentos;
- Aumento na credibilidade da Instituição;
- O material da Kimberly Clark segue todas as recomendações nacionais e internacionais (baixo nível de desprendimento de fibras, não propaga chamas, respirabilidade, barreira microbiana efetiva de 98%), Association Operating Room Nurse (AORN-USA) e Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirurgico,
Recuperação Anestésica e Central de Material e Esterilização (SOBECC).

GENTE Santa Paula
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SERVIÇOS

Grupo de Reumatologia

“O

Hospital Santa Paula ampliou a atuação na
área de reumatologia. Além do atendimento para os
pacientes internados realizado pela Dra. Maria Cecilia
Anauate, o Santa Paula agora conta com o atendimento
ambulatorial e infusão de imunoterapia coordenados
pela Dra. Camille P. Figueiredo e pelo Dr. Jayme Cobra.”
Dr. Rafael Munerato de Almeida – Diretor Técnico
Médico do Hospital Santa Paula
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USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

O dinheiro e sua família
Falar de dinheiro nem sempre é fácil. Muitas

vezes ele se torna motivo de desentendimentos,
principalmente se ele não é conversado claramente
entre toda a família. A melhor maneira de fazer isso
é na prática, permitindo que todos na família participem, tomando decisões em conjunto e unindo-se
na hora de planejar o orçamento.
Já foi o tempo em que só uma pessoa da família
concentrava a responsabilidade de trazer dinheiro
para casa e de administrar todos os gastos. Hoje em
dia, na maioria dos lares brasileiros, mais de uma
pessoa colabora com a renda familiar. Mais um motivo para que este assunto seja tratado entre todos e
de forma clara e transparente.
Quando a família não senta e conversa tranquilamente, as restrições acabam não fazendo sentido
para aqueles que não compartilham os mesmos objetivos. Envolver a todos como um grande time é o
que faz uma família vencedora. Uma vez definidos
os objetivos, a família deve definir as formas de conseguir com que eles se tornem realidade.
O que fazer para que os filhos não cresçam em
um lar desorganizado financeiramente e acabem
copiando o modelo quando adultos? É preciso muita conversa. E dinheiro é, sim, assunto de criança.
Ainda mais se levarmos em conta que elas também
são afetadas pelas propagandas e campanhas publicitárias.

Reflita

Quantas vezes você ouve essas frases abaixo na sua casa:
Uma vez ao dia?
Mais de uma vez no mesmo dia?
Uma vez por semana?
Uma vez a cada quinze dias?
A forma como seu filho pede é:
Insistente.
Tranquila.
Carinhosa.
Quando seu filho não ganha o que quer, ele fica:
Desesperado, chora ou grita.
Aceita, porém “não” tranquilamente.
Quando ele ganha o que pede, ele:
Fica contente e agradecido.
Usa o que recebeu um pouco e logo não dá mais.
Fonte: livro “Filhos: seu melhor investimento”, de Celina Macedo
(Elsevier).

GENTE Santa Paula

|

11

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Aproveite essa reflexão para observar mais de per-

to o consumo dos seus filhos e seus próprios hábitos.
Observe o que o filho pede, se ele pede a mesma coisa de forma diferente porque ele quer muito ou se
ele pede várias coisas para tentar ganhar uma delas.
Seja um exemplo!
1. Ensine o valor do dinheiro desde cedo
A partir dos dois anos de idade a criança começa
a usar a palavra “compra”. É sinal de que ela já sabe o
sentido do dinheiro como algo que precisa ter para
levar para casa algo que deseja. Aos cinco anos já
é possível começar a explicar o significado dos números, das moedas e das cédulas. Dessa forma, você
cria mais um espaço para interagir, ensinar e brincar
com seu filho.
2. Tarefa de adulto pode ser brincadeira de criança
Com tantos produtos oferecidos pelo mercado,
é importante conversar e explicar claramente o que
pode e o que não pode ser comprado. Apresente
para seu filho as contas de luz, água, telefone. Faça a
lista de supermercado com seu filho.
3. Dê mesada ou semanada, mas deixe que o filho
administre
Por volta dos 12 anos é o momento de introduzir
a semanada. Com ela, o filho aprende a cuidar do
próprio dinheiro e a fazer constantemente planos e
escolhas. Compro pipoca ou balas? Quem decide o
valor da semanada são os pais. Em conjunto, deve-se
discutir o que os pais continuam ou não pagando. E,
se a semanada acabar, não dê mais dinheiro. O filho
deve aprender a esperar a próxima semana.
4. Saiba dizer não
Pais que querem dar tudo aos filhos erram, pois
podem estar tirando de seus filhos a capacidade de
sonhar e correr atrás dos sonhos, de suportar frustrações e tropeços que todos tem na vida adulta.
Com o tempo ele aprende a respeitar limites.
5. Educação é investimento
O melhor investimento que você pode fazer para
o futuro de seus filhos é de dar-lhes boa educação.
Lembre-se que as escolas são importantes, mas boas
maneiras, respeito ao próximo, educação financeira
e ética devem ser ensinadas em casa.
12 | GENTE Santa Paula

Evitando conflitos

Os 10 passos para que você e sua família tomem
juntos suas decisões financeiras
1. Dinheiro não deve ser assunto tabu. É importante conversar sobre o tema com toda a família.
2. A melhor forma de conquistar os objetivos é
envolver todos os membros da família.
3. Estabeleça objetivos de curto e de longo prazo
e coloque metas para cada um deles.
4. Pense como cada pessoa da família pode contribuir para que todos se sintam envolvidos. O filho
pode ajudar a reduzir a conta de luz. A filha, a conta
de telefone e assim por diante.
5. Mostre para seus filhos a importância de economizar nos pequenos gastos do dia a dia.
6. Os hábitos financeiros dos pais servem de
exemplo para os filhos.
7. Pais com poucos filhos tendem a dar mais do
que as crianças estão preparadas para receber. Não
esqueça: o filho mimado de hoje é o adulto consumista de amanhã.
8. As brigas em torno do dinheiro são apontadas
como motivo de um grande número de separações.
Para evitar ou resolver problemas financeiros, converse franca e calmamente com seu companheiro ou
companheira.
9. A mesada ou semanada é um importante instrumento para a criança aprender, desde cedo, a lidar com o dinheiro.
10. Incentive seu filho a planejar e anotar cada
gasto e faça o mesmo com as suas despesas. Seja um
bom exemplo!
Fonte: Banco Itaú

Paula Nascimento Gallo

SUPER INTERESSANTE

Orelhões Coloridos
Após o sucesso da Cow Parade, exposição que

reuniu vacas coloridas espalhadas pela cidade de
São Paulo, a capital recebeu a Call Parade, que trouxe orelhões decorados por artistas.
O principal objetivo da exposição, que aconteceu
a céu aberto, foi comunicar a mudança da identidade visual dos orelhões, além de conscientizar a população de que orelhão é um objeto que precisa ser
conservado. Nos próximos meses os orelhões de São
Paulo serão trocados por versões nas cores laranja,
roxo, azul e verde.
Foram selecionados 100 artistas para decorar as
100 peças da exposição. Deles, 90 foram escolhidos
por um comitê heterogêneo e outros dez foram convidados por um comitê curador.
As mostras foram espalhadas pelas principais
áreas da cidade: Avenida Paulista, Avenida Brigadeiro Faria Lima e em algumas ruas dos bairros Liberdade, Vila Madalena, Pinheiros, Centro, Paraisópolis e Parque São Jorge.
As estruturas foram decoradas com temas variados, como o “Hello Disco”, que imita o globo de uma
discoteca, e o “O Que Você Tem na Cabeça”, em forma de cérebro; outras ainda trazem mensagens, com
os dizeres “Ame e Respeite”, por exemplo.
Vamos observar mais a nossa cidade e suas obras
vivas.

GENTE Santa Paula
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SUPER INTERESSANTE

Os pôneis são cavalos anões?

Não, na verdade é o contrário. “Os outros ca-

valos é que são supercrescidos”, afirma o veterinário
Reuel Luiz Gonçalves, membro da Federação Eqüestre Internacional. Para entender melhor essa questão sobre o tamanho dos cavalos, é preciso voltar no
tempo. O antepassado comum de todos os eqüídeos,
chamado de hyracoterium, tinha o tamanho de uma
raposa. A evolução desse ancestral, levando em conta a disponibilidade de alimento, é que deu origem
aos mais diferentes tipos de cavalo. Os do tipo sela,
ideais para montaria, desenvolveram-se em regiões
com predominância de gramíneas e poucos arbustos para se esconder. Com isso, se por um lado tinham à disposição alimento de média qualidade, do
outro precisavam ser rápidos e ágeis para escapar de
predadores.
Já os cavalos do tipo tração, usados para o trabalho pesado, viviam em regiões de floresta, com predominância de plantas leguminosas, ricas em proteína. Assim, eles tinham alimento de alta qualidade
(o que ajudou a desenvolver sua força) e facilidade
para se esconder (o que não exigiu um aprimoramento da velocidade). Já os eqüinos que deram origem aos pôneis viviam em regiões de clima inóspito,
como o norte da Europa e da Ásia, e tinham uma
alimentação muito deficiente, o que barrou o seu
crescimento. “Por um processo de seleção natural,
só sobreviviam os menores. Esse grupo deu origem
a todas as raças de pônei do mundo”, diz Reuel. De
acordo com a definição mais usual, pôneis são eqüinos que medem menos de 1,47 metro. Mas muitos
deles não atingem nem 1 metro, uma diferença e
tanto em relação aos cavalos comuns, que, dependendo da raça, podem chegar a até 1,90 metro.
14 | GENTE Santa Paula

Tudo parente: Cavalos, asnos, zebras e pôneis são
da mesma família.

Gênero
Equus
É dividido em várias espécies que podem cruzar
entre si. Mas esses cruzamentos podem gerar crias
estéreis, como as mulas, resultantes da união entre
uma égua e um asno

Espécies
Zebras
Existem duas diferentes espécies de zebras, espalhadas principalmente pelo continente africano: a
Equus zebra e a Equus grevyi
Asnos
Chamados no Brasil popularmente de jumentos
ou burros, os asnos também são divididos em espécies diferentes, como Equus asinus e Equus hemionus
Cavalos
Todos pertencem a uma só espécie, Equus caballus, que tem várias subespécies (ou raças), em
que aparecem os diferentes tipos do animal, dos pôneis aos cavalos selvagens

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Novo espaço para o serviço de

Educação Continuada

O serviço de Educação Continuada apresenta

seu novo espaço para treinamento e desenvolvimento de pessoas. O local foi inaugurado em maio deste
ano, e nele já foram realizados mais de 30 treinamentos com mais de 300 colaboradores diretos e
indiretos que receberam orientações teóricas e práticas.
As aulas são ministradas pela equipe multidisciplinar do hospital Santa Paula com profissionais
qualificados e especializados. A nova sala oferece,

além da estrutura física apropriada para treinamentos, bonecos de manequins para simulação do atendimento básico e treinamentos técnicos para cuidados com o paciente.
Todos os materiais disponibilizados buscam desenvolver aprendizagem contínua e permanente. O
espaço fica na Rua Cabo Verde, 47, sala 01. Os treinamentos são agendados de acordo com os indicadores da instituição e com as necessidades levantadas de cada área.
GENTE Santa Paula
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O que é

Transdisciplinaridade
O termo é novo, mas a atitude transdisciplinar

acompanha o homem desde a sua origem. Por ser
o homem produto da natureza biofísica e cósmica,
essa mesma natureza que sempre se comportou de
forma transdisciplinar, o homem traz na sua estrutura esse modo de se inserir e evoluir no ambiente
peculiarmente constituído por essa conjuntura cósmica e planetária.
O atual modo de raciocinar, sentir, organizar é
direcionado pelo meio no qual nos desenvolvemos e
nos transformamos em seres humanos. A sociedade
nos configura com a predominância atual do cartesianismo. O cartesianismo (Descartes 1596-1650)
passou a organizar todo o sistema social e educacional e conformou o MODO DE PENSAR dos homens nos últimos 400 anos. As estruturas e normas
universitárias por longos anos têm se apoiado nos
princípios cartesianos (fragmentação, descontextualização, simplificação, redução, objetivismo e
dualismo). Esse modo cartesiano de ser direciona
o olhar das pessoas, exclusivamente para o que é
objetivo e racional, desconsiderando a dimensão da
vida e da cotidianidade: a emoção, o sentimento, a
intuição, a sensibilidade e a corporeidade.
16 | GENTE Santa Paula

A disciplinaridade se sobrepõe a transdisciplinaridade, a visão articulada do conhecimento. Na vida,
somos todos “transdisciplinares”, mas quando colocamos os pés nas salas de aula, somos disciplinares.
Os problemas da vida resolvem-se com um pensar transdisciplinar, mas os problemas do conhecimento tendem a seguir um raciocínio cartesiano
de objetividade, linearidade e descontextualização.
Pedro Álvares Cabral não teria chegado ao Brasil
se não tivesse a capacidade de estabelecer relações
entre os diferentes saberes da época, aplicando um
pensar transdisciplinar e se não tivesse a coragem
de desafiar as incertezas e as crendices de “fim do
mundo”, diferenças humanas. São palavras de Paulo
Freire: amar o igual é amar a si próprio, o desafio
está em amar o diferente.
A transdisciplinaridade é a busca do sentido da
vida através de relações entre os diversos saberes
(ciências exatas, humanas e artes) numa democracia
cognitiva. Nenhum saber é mais importante que outro. Todos são igualmente importantes.
A transdisciplinaridade é uma nova abordagem
científica e cultural, uma nova forma de ver e entender a natureza, a vida e a humanidade. Ela bus-

CAPA

ca a unidade do conhecimento para encontrar um
sentido para a existência do Universo, da vida e da
espécie humana. Se a Ciência Moderna significou
uma mudança radical no MODO DE PENSAR dos
homens medievais, a transdisciplinaridade, hoje, sugere a superação da mentalidade fragmentária, incentivando conexões e criando uma visão contextualizada do conhecimento, da vida e do mundo. Por
isso se diz que a transdisciplinaridade está “entre”,
“através” e “além” das disciplinas!!! (Basarab Nicolescu,1999).
Akiko Santos
1 Publicado no periódico Rural Semanal, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, I parte: na semana de 22/28 de agosto de 2005; II parte: na semana

de 29/04 de setembro de 2005.
2 DESCARTES, R. Discurso do Método. In: Coleção
Os Pensadores, São Paulo: Abril Cultural, 1973.
3 MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma. Reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2000.
4 BOHR, N. Atomic Physics and Human Knowledge.
Science Editions Inc, 1961.
5 NICOLESCU, B. O manifesto da transdisciplinaridade. São Paulo: Triom, 1999.
6 I CONGRESSO MUNDIAL DE TRANSDISCIPLINARIDADE. CARTA DA TRANSDISCIPLINARIDADE. Portugal: Convento de Arrábia, 1994.

Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro
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NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Corações Jovens
N

os dias globalizados de hoje em que parece
que o tempo passa mais rápido, que a quantidade de
atividade e informações nos sobrecarrega cada vez
mais e onde nunca se teve tanto conhecimento sobre como se cuidar melhor, nos deparamos com um
cenário conflitante. Vivemos hoje uma epidemia de
sedentarismo, ansiedade e depressão, cada vez mais
as pessoas se alimentam de forma inadequada e
abusam da “fast food”.
Essas mudanças de hábitos nos levam a maior incidência histórica de obesidade. Segundo pesquisa
do Ministério da Saúde, metade dos brasileiros está
acima do peso, valor que nos Estados Unidos chega
a 70% da população. Quando se fala em crianças e
adolescentes os dados também são alarmantes e tem
tendência de aumento nos últimos 30 anos, sendo
hoje 3 – 4 vezes maior do que na década de 70. Essa
associação de fatores leva a aumento na incidência e
na precocidade de aparecimento de doenças como
hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia.
Há poucos anos, o infarto em jovens era considerado uma raridade muitas vezes associada ao uso de
cocaína ou a doenças hematológicas e reumatológicas raras, porém, infelizmente, nos dias atuais isso
ocorre com uma frequência cada vez mais elevada,
principalmente nos grandes centros. Esse aumento
de incidência tem forte correlação com os hábitos
de vida conforme falamos previamente, mas possui
outro grande vilão, o tabagismo. Apesar de uma lenta redução no consumo do cigarro no mundo devido às fortes campanhas de conscientização e as leis
cada vez mais rígidas de combate ao tabaco, cerca de
1/3 da população mundial fuma e cerca de 100 mil
crianças se tornam fumantes a cada dia. No Brasil a
situação não é diferente, os homens ainda fumam
embora haja tendência lenta de redução do consumo de cigarro e que, entre as mulheres, se mantém
estável.
O infarto agudo do miocárdio é um evento grave,
com risco elevado de mortalidade apesar das mais
modernas terapias disponíveis. Apresenta-se mui18 | GENTE Santa Paula

tas vezes sem aviso prévio como forte dor na região
do peito, mais frequentemente do lado esquerdo,
com sensação de aperto ou opressão, podendo acometer também ombro, braço esquerdo e região de
pescoço e mandíbula. Essa dor persiste por mais de
5 a 10 minutos, na maioria das vezes sendo contínua
até atendimento médico e pode apresentar palidez,
náuseas e transpiração associadas. Entre os jovens é
ainda mais comum que não haja sintomas prévios.
E uma particularidade é muito importante, apesar
do infarto tratado em ambiente hospitalar ter uma
mortalidade menor, esses pacientes tem um risco
muito alto de morte súbita, o chamado “infarto fulminante”, antes da chegada ao hospital.
Mesmo após o tratamento adequado e a melhora
do paciente temos um grande impacto social desse
evento. Uma pessoa jovem que necessitará de uso
contínuo de medicações, seguimento cardiológico rigoroso, exames complementares, muitas vezes
complexos, de rotina, sendo uma patologia crônica
que onera o sistema de saúde, aumenta o absenteísmo no trabalho e, acima de tudo, pode reduzir expectativa e qualidade de vida de milhares de jovens.
Nossa missão, como profissionais de saúde, é
orientar os pacientes sobre o assunto e ajudar, com
todas as armas hoje disponíveis, a atingir as metas
de saúde e, consequentemente, reduzir dessa forma
o impacto e a frequência de doença tão grave. Como
hoje vivemos na era da informação, e essa informação pode ser uma arma extremamente potente, convido a todos vocês que agora a detêm a se juntarem
nessa cruzada de saúde em busca de nossas metas:
alimentação adequada, atividade física, abandono
do tabagismo. Todos em busca de uma vida feliz e
saudável.
Gostaria somente de esclarecer porque não colocamos a obesidade em nossas metas, ela não é uma
causa de doenças, mas consequência de nossos hábitos. Procure seu médico e comece hoje uma nova
vida.
Dr. Fabrício Assami Borges – Cardiologista –
CRM/SP 96629

GENTE ESPORTE

O Boxe
Atualmente os esportes de lutas andam em

alta, tais como Jiu-Jítsu, Kung-fu, Muay Tai, Boxe, e
principalmente o MMA (Artes Marciais Mistas) que
mistura golpes e defesas das outras modalidades.
Embora o boxe não seja considerado uma arte
marcial e sim um esporte de combate, engana-se
quem pensa que seus praticantes são apenas atletas lutadores. Hoje em dia é comum encontrar várias pessoas praticando esportes de luta e combate
como uma forma de melhorar a saúde e conquistar
a tão sonhada qualidade de vida. O boxe é uma arte
milenar que há certo tempo já vem sendo praticada
por muitas pessoas como forma de melhorar a saúde, sendo considerado também uma arte de defesa
pessoal.
O boxe nasceu na Inglaterra, entre os séculos
XVIII e XIX, e em 1867 foram criadas as primeiras
regras, que levaram o nome de regras de Queensberry, que previam rounds de três minutos separados
por um intervalo de um minuto, além do uso obrigatório de luvas, as quais entrariam em vigor apenas
a partir de 1872.
No boxe somente é permitido o ataque e defesa com os punhos (mãos fechadas). Os golpes só
podem acertar na face, tronco anterior, laterais do
tronco e abdômen até a cintura. Na nuca, tronco
posterior, parte íntima e pernas não são permitidos
os golpes. As pernas servem para ajudar nos diversos deslocamentos como forma de ficar longe do
raio de ação do seu oponente ou para chegar próximo deste, enquanto o tronco é bastante utilizado
em movimentos para ludibriar e golpear fortemente
o oponente, além de auxiliar com a ajuda das mãos
e braços na defesa.
Para que você fique mais familiarizado com o
boxe, os golpes são:
• Jab ou jabe - golpe frontal com o punho que
está na frente da guarda;
• Direto - golpe frontal com o punho que está
atrás à guarda;
• Cruzado - golpe utilizado para atingir a lateral
da cabeça do seu oponente;
• Hook ou gancho - é um golpe parecido com

o cruzado para atingir a lateral da cabeça ou abdômen, o que o difere do cruzado é que ele é aplicado a
uma distância mais próxima do seu oponente;
• Uppercut - golpe desferido de baixo para cima
com o objetivo de atingir o queixo do oponente;
• Jab-direto - golpes desferidos com ambas as
mãos ao mesmo tempo;
O boxe é uma excelente opção de atividade para
quem quer melhorar a sua saúde. Além de treinar
os golpes e defesas com o auxílio de um sparring(
pessoa que auxilia no treinamento), o indivíduo faz
treinos de:
• Caminhada e corrida ou bike;
• Pular cordas;
• Fortalecimento e resistência muscular usando o
próprio peso do corpo ou aparelhos;
• Ganho de força;
• Melhora do equilíbrio;
•Agilidade, velocidade, flexibilidade e reflexo;
O treinamento de boxe é bastante desgastante,
porém o ganho de condicionamento é bem alto.
Treinando apenas com os golpes por cerca de uma
hora pode se perder até 300 calorias. Além de ajudar
no emagrecimento ajuda o indivíduo a:
• Melhorar a sua condição física;
• Melhorar a sua autoestima;
• Melhorar a sua concentração;
• Melhorar os seus reflexos de defesa;
• Melhorar a força e resistência muscular;
• Melhora da consciência corporal e coordenação motora;
• Reduzir o estresse;
• Diminuir ansiedade e nervosismo tornando-o
uma pessoa mais calma;
Para quem pretende conhecer essa modalidade
ou para aqueles que são amantes desse esporte ou
querem praticar algo diferente vale a pena pesquisar,
porque hoje no mercado existem várias academias
que possuem treinamento de boxe com valores de
mensalidades bem variados.
Caso tenha alguma dúvida fale conosco através
do e-mail: elite.assessoria@eliteesportiva.com.br
Belino Coelho
GENTE Santa Paula
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POR CÁ E POR LÁ

Visconde de Mauá

S

uíços, alemães, austríacos, portugueses, franceses, espanhóis, poloneses, húngaros e russos.
Faz tempo que a Região de Visconde de Mauá
atrai gente de todo o mundo.
Na língua dos puris, índios que habitavam a região, Mantiqueira significa “terra onde nascem as
águas”.
E é na Serra da Mantiqueira, que este paraíso
ecológico nasceu. Na década de 1970 vieram os
adeptos do movimento hippie, que fizeram de Vis20 | GENTE Santa Paula

conde de Mauá sua “comunidade alternativa”.
A partir dos anos de 1980, Visconde de Mauá
explodiu como região turística, aprimorando sua
infraestrutura e se tornando um dos polos mais visitados do Estado do Rio de Janeiro.
Apenas 29 km separam a Dutra das belezas de
Visconde de Mauá pela Estrada Parque do RJ. O caminho, cuja altitude em alguns pontos chega a 1.300
metros, faz com que os visitantes se sintam literalmente acima das nuvens.

POR CÁ E POR LÁ

Para melhor entender Mauá, saiba que a região
é dividida em três vilas: Visconde de Mauá, a porta
de entrada, com pousadas, restaurantes e serviços;
Maringá, a mais agitada, reunindo transados estabelecimentos; e Maromba, fiel ao estilo riponga e freqüentada por jovens. Interligadas por estradinhas de
terra e cercadas por uma infinidade de trilhas, fazem
das caminhadas, cavalgadas e passeios de bicicleta
as melhores maneiras para explorar seus recantos.
Visconde de Mauá é mais que uma região, é um

cenário onde tudo é mágico, uma verdadeira obra
de arte, um lugar que desperta em qualquer pessoa
o desejo de sentir a natureza.
Seja qual for sua companhia, família, namorado ou amigos a sensação vai ser sempre igual. Em
Visconde de Mauá as emoções são vividas com mais
intensidade, com mais amor, pois sinceramente o
lugar é muito mais que inspirador.

GENTE Santa Paula
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POR CÁ E POR LÁ

Berlim

Em menos de 70 anos, Berlim foi humilhada na

1ª Grande Guerra, eleita a capital do Terceiro Reich
de Adolf Hitler, destruída durante a 2ª Guerra Mundial, transformada em cova de Adolf Hitler sob as
botinas soviéticas, fatiada pelas potências vencedoras do conflito, transformada em palanque para um
discurso histórico de John Kennedy, dividida por
um enorme muro (que dividiu não apenas a Alemanha, mas grande parte do mundo) e alçada a ponto
de tensão máximo entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria.
Apesar de seu passado histórico, Berlim está ganhando uma nova cara. As antigas formas sólidas
estão recebendo, aos poucos, tons de modernidade
e transparência, muita transparência.
Para quem nunca esteve na cidade, o primeiro
contato com o lado oriental pode parecer confuso
ou estranho: a dúvida fica entre a beleza das estruturas antigas e a tecnologia utilizada na construção
da parte nova.
Berlim é hoje uma das cidades mais divertidas
e sofisticadas da Europa. Abriga arte de vanguarda,
22 | GENTE Santa Paula

discotecas de primeira grandeza, prédios de arquitetura arrojada e uma das mais respeitadas orquestras
filarmônicas do mundo. Mas é o seu passado que
dará um pano de fundo perfeito para que o turista
tenha, na cidade, uma experiência de viagem única
no continente europeu.
São 180 museus, cerca de 500 igrejas, mais de
5.000 bares (com cerca de 6.800 marcas de cerveja
alemãs), 135 teatros e três Óperas, além dos parques,
monumentos e galerias espalhados pela cidade.
O visitante tem o privilégio de ver uma das capitais do mundo se reinventando à sua frente. E o
que é melhor: paga pouco por isso. Berlim é um dos
lugares mais em conta da Europa – com preços que
não assustariam no Brasil.
Para conhecer Berlim os meses mais quentes são
Junho, Julho e Agosto, com temperaturas médias de
16,7 até 17,9 °C. Enquanto os mais frios são Dezembro, Janeiro e Fevereiro, com temperaturas médias
de −0,4 até 1,2 °C.
Fuso horário - 4 horas a mais em relação a Brasília

POR CÁ E POR LÁ

O que fazer e onde ir em Berlim?
- Reichstag, parlamento alemão: Representação
clara desse processo de cicatrização urbana. Os nazistas colocaram fogo nele em 1933, culpando os comunistas e usando o crime como pretexto pra assumir o poder. Durante os anos de divisão da Guerra
fria, ficou vazio com o muro a poucos metros, era
um triste símbolo: a antiga casa que representava o
povo alemão silenciada e em ruínas entre a fronteira das superpotências indiferentes a ela. Depois da
queda do muro em 1989, a reunificação trouxe de
volta o parlamento, e o prédio ganhou interior ultramoderno, e a fachada histórica uma nova cúpula
futurista, de aço e vidro, substituindo a antiga, destruída no infame incêndio de 1933.
- Museu Pergamo: cuja atração principal é a entrada de um templo da antiguidade grega clássica,
na cidade-estado de Pergamo. A entrada do templo,
com escadarias, colunas e esculturas, está remontada, e é possível vê-la do tamanho que era.

- Muro de Berlim: A história do Muro de Berlim começa com o fim da Segunda Guerra Mundial.
Após a tomada de Berlim pelos soviéticos a Alemanha se rendeu incondicionalmente. O que restava
de seu território foi dividido em 4 zonas: soviética,
americana, britânica e francesa. Seguindo esse modelo, a cidade de Berlim também foi rachada em
quatro. A porção soviética era a maior de todas, e
ocupava a metade oriental da cidade.
Além da parte cultural no bairro de Prenzlauer
Berg, em Berlim, a vida noturna é intensa. Este é o
local perfeito para encontrar os bares mais badalados e interessantes. Em Berlim, é possível dançar
por 10 ou 15 marcos (entre US$ 5 e US$ 7,5 e R$
9,70 e R$ R$ 14,50) de entrada. As bebidas, no entanto, são mais caras. Uma cerveja custa US$ 2,5,
aproximadamente. Uma pequena garrafa de água
não sai por menos de três marcos (US$ 1,5).
Fonte:
UOL Viagem - Folha de São Paulo
http://www.ducsamsterdam.net
GENTE Santa Paula
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TAM Viagens
ARRAIAL D’AJUDA
por Karoline Herzog

FAMÍLIA
ARRAIAL D’AjUDA
por TAM Viagens
7 NOITES - ARRAIAL D´AjUDA ECORESORT

Conciliando conforto e tranqüilidade, o
Arraial D’Ajuda Eco Resort e um autêntico
resort de praia e continua a ser a melhor
opção de hospedagem da Costa do
Descobrimento. Regime: MEIA PENSÃO

219

PreÇos a ParTir de:

9x*

r$

,00

ou à vista: r$ 1.971,00**

NÓS TEMOS O DESTINO PERFEITO PARA MANDAR SEU
STRESS PASSEAR. GARANTA LOGO SUAS FÉRIAS!
Mencione este anúncio e ganhe um brinde na compra de um pacote de viagens

P. GALINHAS
7 noiTes – summerville

DISNEY

12 noiTes – disney´s all sTar

BARILOCHE

7 noiTes – cosTas del nahuel

por Tam viagens

por Tam viagens

por Tam viagens

Regime: PENSÃO COMPLETA

7 dias de ingresso Disney Magia à sua Maneira
básico + Plano de Refeição com Serviço de
Balcão Grátis

Café da manhã + Passeio ao Circuito Chico e
Cerro Catedral com 2 horas/aula de esqui com
equipamentos

9x*
PreÇos
a ParTir de: r$

195

ou à vista: r$ 1.755,00**

,00

9x*
PreÇos
a ParTir de: r$

399

,00

ou à vista: r$ 3.591,00** (us$ 1.694)

10x*
PreÇos
a ParTir de: r$

356

,00

ou à vista: r$ 3.560,00** (us$ 1.680)

INCLUÍDOS EM TODOS OS ROTEIROS: AÉREO IDA E VOLTA + HOSPEDAGEM + REGIME
CONFORME MENCIONADO + TRASLADO IDA E VOLTA + PONTOS MULTIPLUS
TAM VIAGENS FARIA LIMA - 11 3078-3045 ou 11 3071-2686
Consulte a loja TAM Viagens mais próxima de você:
TAM VIAGENS SHOPPING IBIRAPUERA - 5095-3555 | TAM VIAGENS SHOPPING MORUMBI - 5181-6798 ou 5181-5931
TAM VIAGENS SHOPPING MARKET PLACE - 5181-2547 ou 5181-2703 | TAM VIAGENS SHOPPING SANTA CRUZ - 5085-3555
TAM VIAGENS VILA CLEMENTINO - 5593-3555 | TAM VIAGENS SHOPPING VILLA LOBOS - 3024-4246 ou 3024-4248
TAM VIAGENS SHOPPING CENTER NORTE - 2221-3555

Preços por pessoa, em apto quádruplo (2 adultos + 2 crianças de até 12 anos incompletos), calculados em 08/6/2012, com saídas de São
Paulo. Consulte nossas lojas para saídas de outras cidades. Os preços são baseados na rota da TAM Linhas Aéreas de menor tarifa entre as
cidades, não válidos para períodos de feriados, congressos, feiras e eventos. Preços válidos para viagens de ida e volta. Reservas sujeitas à
disponibilidade do produto anunciado. *Consulte nossa política de parcelamento. Os preços em dólar norte-americano serão convertidos
para real pelo câmbio do dia da compra. **Preços calculados ao câmbio de R$ 2,12 do dia 8/6/2012. A TAM ViAgenS ReSeRVA-Se O diReiTO de ALTeRAR, A quALqueR MOMenTO, SeM PRéViO AViSO, OS PReçOS AnunCiAdOS, COnfORMe ACeRTOS de VALOReS A SeReM
feiTOS nO ATO dA COnfiRMAçãO dA ReSeRVA, ASSiM COMO AS dATAS de VAlidade. O licenciante/remetente é responsável exclusiva e
integralmente pelo envio das imagens e dos conteúdos utilizados nesta campanha.
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viajar é ver o mundo com
novos olhares. qual o seu?
compartilhe suas fotos e participe da campanha:
www.tamviagens.com.br/olhares

DNA CULTURAL

Para Ler
Inteligência Espiritual
Autor: ZOHAR , DANAH; Marshall, Ian
Editora: Viva Livros

D

anah Zohar e Ian Marshall defendem a ideia
de que além do QI (quociente intelectual) e do QE
(quociente emocional), a inteligência humana também pode ser medida por meio da inteligência espiritual, o QS, quociente fundamental de todos. O QS
está ligado à necessidade humana de ter objetivos na
vida e por isso desenvolvê-lo nos permite alcançar
metas com muito mais eficiência.
No livro QS - Inteligência Espiritual, lançado no
ano passado, a fí¬sica e filósofa americana Danah
Zohar aborda um tema tão novo quanto polêmico:
a existência de um terceiro tipo de inteligência que
aumenta os horizontes das pessoas torna-as mais
criativas e se manifesta em sua necessidade de encontrar um significado para a vida. Ela baseia seu
trabalho sobre Quociente Espiritual (QS) em pesquisas só há pouco divulgadas de cientistas de várias
partes do mundo que descobriram o que está sendo chamado “Ponto de Deus” no cérebro, uma área
que seria responsável pelas experiências espirituais
das pessoas. O assunto é tão atual que foi abordado
em recentes reportagens de capa pelas revistas americanas Neewsweek e Fortune. Afirma Danah: “A
inteligência espiritual coletiva é baixa na sociedade
moderna. Vivemos numa cultura espiritualmente
estúpida, mas podemos agir para elevar nosso quociente espiritual”.
Aos 57 anos, Danah vive em Inglaterra com o
marido, o psiquiatra Ian Marshall, co-autor do livro,
e com dois filhos adolescentes. Formada em física

pela Universidade de Harvard, com pós-graduação
no Massachusetts Institute of Tecnology (MIT),
ela atualmente leciona na universidade inglesa de
Oxford. É autora de outros oito livros, entre eles, O
Ser Quântico e A Sociedade Quântica, já traduzidos
para o português. QS - Inteligência Espiritual já foi
editado em 27 idiomas, incluindo o português (no
Brasil, pela Record). Dana tem sido procurada por
grandes companhias interessadas em desenvolver o
quociente espiritual de seus funcionários e dar mais
sentido ao seu trabalho.

Danah Zohar

Fonte:
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/
Intelig%C3%AAncia-Espiritual-Por-Danah-Zohar/16406.html
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3893916/inteligencia-espiritual/
http://belezasustentavel.wordpress.com/
GENTE Santa Paula
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DNA CULTURAL

Para Assistir
Paraísos Artificiais
Lançamento: 4 de maio de 2012
Duração: 1h 36min
Dirigido por: Marcos Prado
Elenco: Nathalia Dill, Luca Bianchi, Lívia de Bueno
Gênero: Drama
Nacionalidade: Brasil
Classificação: 16 anos
Sinopse
Em uma paradisíaca praia do Nordeste brasileiro,
Shangri-La – um enorme festival de arte e cultura
alternativa – é pano de fundo de experiências sensoriais intensas entre três distintos jovens contemporâneos: Erika (Nathalia Dill), uma DJ de relativo
sucesso, sua amiga Lara (Lívia de Bueno). Juntas,
durante um festival onde Erika trabalhava, elas conheceram Nando (Luca Bianchi) e, juntos, vivem
um momento intenso. Entretanto, logo em seguida
o trio se separa. Anos depois Erika e Nando se reencontram em Amsterdã, onde se apaixonam. Só que
apenas Erika se lembra do verdadeiro motivo pelo
qual eles se afastaram pouco após se conhecerem,
anos antes.
Uma trama envolvente, em pleno boom da música
eletrônica no Brasil, que apresenta uma comovente história de amor e superação, o envolvimento de
jovens de classe média no tráfico internacional de
entorpecentes, intensas celebrações, conflitos e destinos cruzados pelo tempo.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202570/
http://www.paraisosartificiaisofilme.com.br/
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Para Assistir
Os Vingadores
Diretor: Joss Whedon
Elenco: Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Samuel
L. Jackson, Jeremy Renner, Stellan Skarsgård, Cobie
Smulders, Gwyneth Paltrow, Tom Hiddleston
Duração: 136 min.
Ano: 2012
País: EUA
Gênero: Ação
Classificação: 12 anos
Sinopse
A Marvel Studios apresenta, em associação com a
Paramount Pictures, “Os Vingadores: The Avengers”. O filme traz a equipe de super-heróis definitiva, reunindo os heróis icônicos da Marvel: Homem
de Ferro, O Incrível Hulk, Thor, Capitão América,
Gavião Arqueiro e Viúva Negra. O time é recrutado
por Nick Fury, diretor da Agência Internacional de
Preservação da Paz, conhecida como S.H.I.E.L.D.,
para evitar uma ameaça de proporções desastrosas.
A única esperança da humanidade é a intervenção
dessa equipe sem precedentes.
“Os Vingadores: The Avengers”, da Marvel, é inspirado na série popular dos quadrinhos da Marvel de
mesmo nome. Publicada pela primeira vez em 1963,
“Os Vingadores” é uma instituição dos quadrinhos
desde então. Prepare-se para um filme emocionante, cheio de ação, efeitos especiais espetaculares e a
tão esperada reunião dos maiores heróis da Marvel.
Fonte:
http://www.cineclick.com.br/filmes/ficha/nomeFilme/os-vingadores-the-avengers/id/17138
http://www.marvelbrasil.com/index.php
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Para Assistir
Prometheus
Diretor: Ridley Scott
Elenco: Charlize Theron, Michael Fassbender, Noomi Rapace, Patrick Wilson, Idris Elba, Guy Pearce, Rafe Spall, Logan Marshall-Green, Kate Dickie,
Sean Harris, Emun Elliott, Vladimir “Furdo” Furdik
Ano: 2012
País: EUA
Gênero: Ficção Científica
Sinopse
Uma equipe de exploradores descobre novos indícios sobre as origens da humanidade na Terra,
levando-os a uma aventura impressionante pelas
partes mais sombrias do universo. Eles deverão vencer uma batalha cruel para salvar o futuro da raça
humana. O nome do filme, Prometheus, é também
o nome da aeronave utilizada por um grupo seleto
de pessoas para investigar os fragmentos do “DNA
alienígena”. Esta aventura baseia-se no ponto de partida de Alien, outra ficção científica de Ridley Scott
passada quase inteiramente no espaço.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-141564/
http://www.cineclick.com.br/index.php/filmes/ficha/nomefilme/
prometheus/id/17570
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Para Visitar
Elvis não morreu
e vem à cidade em setembro

Rei do Rock ganha megaexposição em São

Paulo com mais de 500 itens, incluindo um carro.
A partir de 5 de setembro, Elvis Presley será lembrado em mais de 500 itens da exposição “The Elvis
Experience”, que entrará em cartaz no shopping Eldorado como homenagem ao ídolo da música que
morreu há 35 anos. Esta será a maior exposição realizada sobre o cantor no Brasil.
Os objetos virão de Graceland, mansão onde o
cantor morou, em Memphis, nos EUA, e que hoje é
um museu em sua homenagem.
Haverá também o show “Elvis Presley in Concert”, no Ginásio do Ibirapuera, nos dias 8 e 9 de
outubro. Uma orquestra formada por músicos que
trabalharam com Elvis se apresenta enquanto o próprio Rei do Rock surge cantando, em projeções.

Ingressos:
Começaram a ser vendidos os ingressos em 11 de
maio de 2012, para a exposição e também para o
show, no site www.ingressorapido.com.br.
No ato da compra, será preciso definir o horário da
visita à mostra, que está dividida em dois turnos: entre 10h e 18h, ou entre 18h e 22h.

The Elvis Experience
Shopping Eldorado, Av. Rebouças, 3.970.
De 5/9 a 5/11
Para informações acesse: www.ingressorapido.com.
br

Elvis Presley in Concert
Ginásio do Ibirapuera, R. Manuel da Nóbrega, 1.361.
8/10 e 9/10
Para informações acesse: www.ingressorapido.com.
br

Fonte:
http://www.destakjornal.com.br/readContent.
aspx?eid=2538&id=17,139731
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Para Visitar
MIS
Com 41 anos de existência, o MIS (Museu da

Imagem e do Som) se reinventa e reabre totalmente
renovado e preparado para fazer e expor a arte do
século 21.
O Museu da Imagem e do Som foi criado em 29
de maio de 1970, na época, a idéia era construir um
museu que preservasse e produzisse a imagem e o
som. Em 27 de fevereiro de 1975, com a exposição
Memória Paulistana, o MIS (Museu da Imagem e do
Som) finalmente abriu suas portas para o público
em sua sede permanente em São Paulo
O MIS se afirma como espaço que coloca em diálogo vivo a memória e a contemporaneidade, e a
investigação técnica e ampliação do acesso às inovações e à arte.
Em 2011, o MIS recebeu um novo plano de atividades, o museu passa a ser um espaço de encontro
para população paulista, onde a pluralidade na programação artística e a efervescência cultural prevalecem.
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Com a nova gestão, o MIS passa a ter uma programação fixa composta pelo Acervo Vivo, mostra
que reúne uma seleção da equipe do MIS em seu
acervo de mais de 200 mil itens; o Cinematographo,
que conta com projeção de filmes mudos sonorizados por músicos ao vivo; e o Estéreo MIS, espaço dedicado a fortalecer e estimular a atuação da música
independente nacional. Além disso, dedica um domingo por mês para as crianças e suas famílias com
a da Maratona Infantil que conta com a exibição de
filmes, oficinas variadas, circo, teatro, contação de
histórias, shows e diversas outras atividades.
Outra atração interessante que acontece periodicamente no MIS é a Sunset Party, nas áreas externas
do local, aos sábados. Normalmente, os DJs convidados fazem uma mistura de jazz, house e disco
music. A festa começa a partir das 16h, e atrai um
público diversificado.
Para acompanhar a programação do museu acesse o site www.mis-sp.org
Conheça e vivencie a arte do som e imagem!
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CORPO E ALMA

O Poder do

Pensamento Positivo

M

uito se discute hoje sobre o “poder do pensamento positivo” e perceba que esta discussão já
atravessa séculos. A diferença é que temos hoje o
avanço da tecnologia e, principalmente, da neurociência, pois hoje podemos aferir a influência de nossa
mente em nosso corpo, bem como de nosso corpo
em nossa mente.
Poderia fazer esta matéria de forma técnica, porém acredito que talvez não atinja o principal objetivo que é ir ao encontro de você caro leitor que
apenas gostaria de saber como pode utilizar de sua
capacidade “Mental” para transformar atitudes em
comportamentos positivos e, desta forma, fazer de
sua vida uma vida ainda melhor. Portanto, com foco
neste objetivo irei utilizar uma linguagem coloquial
podendo ser entendida e absorvida da forma mais
simples e assertiva possível.
“AUTO AJUDA”
Quanto se fala em pensamento positivo ou coisa equivalente, os críticos de plantão normalmente
dizem “Isso é auto ajuda” como se auto ajuda fosse algo pejorativo e de má qualidade. Sempre que
verifico uma pessoa criticando o processo de auto
ajuda, lembro que há anos atrás, quando debatendo
este tema com um antigo professor na faculdade de
psicologia que era um crítico ferrenho do chamado
sistema de auto ajuda, lhe fiz a seguinte pergunta:
_ Caro professor, gostaria de recorrer a definição
da palavra “auto ajuda” e em seguida lhe solicitar
uma breve reflexão deste tema com um novo olhar:
Definição de Auto Ajuda: “Conjunto de técnicas,
orientações, informações ou práticas que se destinam à resolução de problemas de caráter psicológico através dos recursos do próprio indivíduo.”
Então faço a você leitor os mesmos questionamentos que fiz a época aquele professor, solicitando
uma breve reflexão de sua parte a respeito do tema:
a) Nós seres humanos por acaso não nascemos
e crescemos mantendo sempre como objetivo nos
tornarmos indivíduos independentes?
b) A nossa busca pela autonomia não é sempre
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uma constante?
c) Enquanto pais, não lutamos para que nossos filhos se tornem pessoas independentes?
d) Enquanto empresários, não lutamos para
encontrar pessoas com autonomia e iniciativa para
tocar suas obrigações?
e) Na verdade passamos boa parte de nossas
vidas aprendendo técnicas, recebendo orientações,
informações que possamos utilizar em nossa vida
prática para a resolução de problemas utilizando
nossos próprios recursos para atingirmos a nossa
tão sonhada autonomia.
Enfim, estamos sempre nos auto ajudando para
atingir os nossos objetivos e sem esta vontade interior que Freud chamou de “Energia psíquica” não
será possível atingir seus objetivos. Espero então
que essa reflexão tenha lhe ajudado a chegar à seguinte conclusão:
“Se existe alguém nesta vida que seja bom, capaz,
merecedor, determinado, corajoso, insistente etc e
que possa realmente te ajudar este alguém é você
mesmo!“
“O PODER DO SEU INSCONSCIENTE”
Portanto, o seu pensamento é a chave para este
processo de auto ajuda e, por consequência, uma
forma de melhorar o seu foco frente a sua vida “pois
onde está seu foco está a sua energia”. Perceba que
aqui não estou falando em pensamento “Positivo”
ou “Negativo”, estou falando de foco, se você estiver
dando foco ao positivo em sua vida provavelmente
estará colhendo frutos positivos, em contra partida,
se você estiver dando foco ao negativo, provavelmente estará colhendo frutos negativos.
Também não estou falando de otimismo irresponsável, você deve ter foco, mas, também, planejar
e agir, pois somente através da ação é que você irá
colher os resultados desejados. Não adianta pensar,
planejar sem agir. O pensamento deve funcionar
como um ensaio da sua ação, aliás, não sei se você
esta consciente desta informação, mais tudo na sua
vida inicia pelo seu pensamento. Não existe uma
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única ação que você tenha praticado na sua vida e
que não tenha iniciado primeiramente em sua mente.
Quando você usa sua capacidade de imaginação
utilizando sua mente consciente no primeiro momento, para criar uma realidade subjetiva (no seu
interior), através de seu pensamento, significa que
você esta informando todo o seu sistema (Corpo e
Mente) através de uma projeção mental diretamente
no seu inconsciente para que aquela realidade subjetiva possa transformar-se em uma realidade objetiva
(no seu mundo exterior).
“SE EU QUERO EU POSSO”
Assim, sua mente é a maquina mais poderosa
que está a sua disposição para lhe ajudar nas conquistas pessoais e, principalmente, em manter o seu
equilíbrio
“emocional / racional”. Sabendo utilizar e explorar sua mente a seu favor, você estará utilizando
todos os recursos internos que possui além de poder criar novos recursos e desenvolver novas habilidades para atingir seus objetivos sejam eles quais
forem, pensando, criando, planejando e agindo em
busca de seus sonhos.
“SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA”
Outro fator muito importante nesta questão no
uso do pensamento positivo, esta relacionado com a
nossa saúde, seja ela física ou psíquica, pois sabemos
hoje que muitos fatores externos interferem em nossas vidas nos levando ao desequilíbrio emocional o
que reflete de forma direta em nosso corpo criando
o que conhecemos como sendo as doenças psicossomáticas.
E, apenas a título de facilitar o seu entendimento,
esclareço que Psicossomática é o estudo e o tratamento das doenças do corpo, cuja causa principal é
de ordem psicológica. A palavra Psicossomática deriva dos termos gregos psyche e soma, que querem
dizer mente e corpo, respectivamente. Com isso,
afirmamos novamente que “mente e corpo formam
um único sistema” que se influenciam mutuamente
o tempo todo.

Mas pode ter certeza: o grande gigante que domina e influência a sua vida é a sua “MENTE”. Nela
esta contida o “PODER” e somente a “VOCÊ” é
dado o direito de APRENDER, ENTENDER e DOMINAR este poder.
Sabemos que uma pessoa depressiva tem sua
imunidade rebaixada, tem mais dificuldade em aderir aos tratamentos médicos, entregam-se ao marasmo como se a vida não tivesse mais jeito e não
estivesse mais sobre seu controle. Essas pessoas
infelizmente passaram a enxergar a vida através de
lentes impróprias que estão desfocadas e embaçadas. Elas usam um filtro que coloca seu FOCO no
NEGATIVO, usam a sua capacidade de imaginação
para construir uma realidade NEGATIVA e aí o seu
sistema trabalha para construir esta realidade.
Por outro lado, as pessoas otimistas são naturalmente proativas, aderem melhor às novas possibilidades, buscando sempre olhar o lado positivo das
coisas, isso facilita a adesão aos tratamentos médicos, ao relacionamento com as pessoas, e as mantém
em equilíbrio entre “mente e corpo” e com o meio
em que vivem. Essas pessoas aprenderam a controlar seus pensamentos, olham a vida usando somente
filtros positivos e isso faz a diferença em suas vidas.
Pois todo o seu sistema estará trabalhando para
construir esta realidade POSITIVA.
Como já disseram vários filósofos e não sei dizer a você quem foi o primeiro, portanto, não citarei a fonte: “A vida é feita de escolhas” e somente a
você cabe a opção. Você pode escolher transformar
uma adversidade em um importante aprendizado e
tornar-se uma pessoa melhor e mais experiente para
que em uma próxima oportunidade esteja mais bem
preparado e então possa colher os frutos da vitória
ou pode simplesmente escolher sentar e “chorar o
leite derramado”.
A escolha é sua, apenas sua.

Antônio Miranda
Fundador e Presidente do: Instituto VENCER
de Desenvolvimento Humano
GENTE Santa Paula

|

33

ELEGÂNCIA DE BASE

Elegância de Base

Mais uma novidade no Hospital Santa Paula
No mês de maio iniciou-se o

projeto Elegância de Base, uma ação
que busca contribuir de forma prática o desenvolvimento e conhecimento alinhado ao planejamento e visão
institucional. A proposta inicial é
oferecer dicas e informações para os
cuidados necessários e básicos com
a apresentação pessoal e, posteriormente, criar e desenvolver atividades
e parcerias que enriqueçam e solidifique a ideia na instituição.
O público-alvo são homens e
mulheres que possam aplicar esse
conhecimento como facilitador na
comunicação e relacionamento com
os clientes, além de contribuir para
a imagem da empresa. O conteúdo
utilizado na comunicação é baseado
no livro CHIC de Glória Kalil.
As dicas de moda, estilo e comportamento social são divulgadas
nos murais e no sistema de comunicação interna TASY. O Elegância de
Base é coordenado pelo consultor de
apresentação pessoal, Wesley Oliveira, com desenvolvimento e apoio do
departamento de marketing do Santa Paula.
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BEM TEMPERADOS

Tempo de Preparo: 45 minutos
Rendimento: 8 Porções
Dificuldade: Médio

Ingredientes - Caldo de legumes:
2 talos de salsão
1 batata
1 cebola
1 cenoura
2 tabletes de caldo de legumes
2 litros de água

Ingredientes - Risoto:

5 colheres (sopa) de azeite de oliva
½ cebola média picada
2 xícaras (chá) de arroz arbóreo
1 cálice de vinho branco seco
Caldo de legumes, o suficiente
400 g de bacalhau desfiado e dessalgado
1 tomate picado sem pele e sem sementes
½ xícara (chá) de salsinha picada
4 colheres (sopa) de manteiga
1 xícara (chá) de queijo tipo parmesão ralado grosso
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer:

Aqueça a água em uma panela grande e coloque os
talos de salsão, a batata, a cebola, a cenoura e os tabletes de caldo de legumes. Deixe ferver.
Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça o azeite e
refogue o bacalhau rapidamente. Quando começar
a grudar levemente no fundo, acrescente água fervente.
Mexa até que desgrude do fundo. Coe essa água no
caldo de legumes e reserve o bacalhau. Em uma panela alta, aqueça o azeite e refogue a cebola.
Acrescente o arroz, frite-o e despeje o vinho branco.
Assim que o vinho secar, acrescente o caldo de legumes fervente aos poucos e deixe cozinhar no fogo
alto, mexendo sempre.
Quando o arroz estiver quase cozido, acrescente o
bacalhau, o tomate, a salsinha e misture bem. Em
seguida, acrescente a manteiga, o queijo, o sal, a pimenta-do-reino e misture.

Edu Guedes
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BEM TEMPERADOS

Preparo: de 30 a 45 minutos
Rendimento: 550 ml
Dificuldade: Fácil

Ingredientes:

1 xícara (chá) de palmito
1½ xícara (chá) de creme de leite
1 colher (sopa) de caldo de galinha
1 colher (sopa) de margarina

Modo de fazer:

Pique o palmito em pequenos cubos e reserve. Em
uma panela, coloque a margarina e o palmito. Leve
ao fogo (médio) para refogar o palmito, mexendo
sempre para não queimar. Acrescente, cuidadosamente, o creme de leite e misture o caldo de galinha
(se for em cubo, esfarele-o antes de colocá-lo na receita). Quando começar a fervura, desligue o fogo,
despeje o creme de palmito em uma xícara e sirva.
Dica: Pegue um pão italiano e faça uma pequena
abertura na parte superior dele. Tire um pouco do
miolo, coloque o creme de palmito lá dentro e sirva.
Chef Ana Talarico do Konstanz Choperia e
Restaurante
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CARTA FORA DO BARALHO

Insegurança
Insegurança é a incapacidade para tomar deci-

sões em vários momentos da vida, seja profissional,
social e sentimental.
Grandes decisões são inerentes à vida e diante
de uma grande decisão é normal você passar uma
noite em claro ou externar suas preocupações. O
indício de que a insegurança está fora de controle,
caminhando para seu descontrole, é quando você se
torna incapaz de decidir questões simples do dia a
dia. Vou almoçar em qual restaurante? Devo ou não
continuar neste relacionamento? Qual filme assisto?
Que roupa vou usar? E mais: uma simples escolha é
vivenciada com muito sofrimento.
Apesar desses pontos negativos, a insegurança se
faz necessária para tomarmos decisões corretas e seguras, pois nos obriga a pensar em prós e contras e
consequências das escolhas que fazem parte da vida.
E olhe a importância somos frutos de nossas escolhas. Logo, o nosso sucesso e o nosso fracasso estão
intimamente ligados a nossa capacidade de decidir.
Caso você sofra de insegurança o primeiro passo é a busca pelo autoconhecimento, conhecer as
suas fraquezas e suas forças é um ponto importante. Muitos optam por uma ajuda profissional, como
um terapeuta, para conduzir este processo. Porém,
têm vários outros recursos como cursos, seminários
workshops de desenvolvimento humano, como por
exemplo, inteligência emocional.
É óbvio que nem sempre você pode estar 100%
certo da direção a tomar para uma ação que realizará, mas mesmo assim, deve buscar a coragem dentro
de você para fazer o que acredita ser o certo e seguir
em frente.
Diana Evangelista
Supervisora Financeiro
GENTE Santa Paula
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ESPELHO DO MUNDO

Desigualdade Social
no Brasil
A desigualdade brasileira está entre as dez mais

altas do mundo apesar de estar no piso das nossas
séries históricas. Ela reflete como um espelho o nível
e as mudanças das diferenças de renda entre países
do mundo, em particular a queda da última década. Já a desigualdade interna de outros países segue
movimento inverso. Sobe antes e depois da crise
dos países desenvolvidos assim como no boom da
China e da Índia, como fez aqui nos anos 1960. O
crescimento econômico da China e Índia que abrigam metade dos pobres do mundo determina por si
queda inédita da desigualdade mundial no último
século. Antes de entrar nestes paralelos e paradoxos,
vamos aos conceitos.
Primeiro, a função bem-estar social agrega o
bem-estar individual de cada membro da sociedade.
Ele sintetiza num único número o bem-estar geral
da nação. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita
é a medida de bem-estar social mais usada. Numa
sociedade de dez pessoas, se um tem renda dez e os
nove restantes têm renda zero; ou no extremo oposto se dez têm a renda igual a um; o PIB é o mesmo.
O PIB é uma medida de bem-estar social que por
construção não se importa com as diferenças entre
pessoas, apenas com a soma das riquezas produzidas.
No extremo oposto há outra função bem-estar
que dá mais peso aos que tem menos. Na sua construção ordenamos as pessoas pela sua renda, depois
atribuímos peso à renda de cada um proporcional a
respectiva colocação no ranking de renda. De forma que os mais rico dos ricos valem menos (peso
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1) e o mais pobre dos pobres vale mais (peso 10 no
exemplo). Nessa métrica cada um vale inversamente
ao que ganha, invertendo a lógica de contabilidade
social do PIB.
País é a maquete do mundo: os índices de Gini
caem de 0,6 para 0,54 nos anos 2000, aqui e do mundo.
A desigualdade é derivada da função bem-estar.
Tal mãe, tal filha. O Gini, o índice de desigualdade mais popular, herda no seu cálculo os pesos da
função bem estar citada acima onde os mais pobres
valem mais. O Gini varia de 0 a 1: no seu mínimo
todos são iguais, e no seu ápice uma pessoa detém
todos os recursos da economia. Não existe medida,
certa ou errada, são apenas óticas diversas que enxergam aspectos diferentes das mesmas situações.
O livro de Branko Milotovic do Banco Mundial
de 2011 calcula o Gini de renda mundial calculando
as diferenças de renda média entre países ponderados pela respectiva população. O exercício assume
desigualdade zero dentro de cada país.
Na visão de Roberto Martins, a trajetória da desigualdade de renda brasileira de 1970 a 2000, lembra
o cardiograma de um morto. O único sinal de vida
foi dado no movimento de concentração de renda
ocorrida entre 1960 e 1970 quando o Gini chega
próximo a 0,6 e se estabiliza neste patamar. A desigualdade mundial de renda entre países ilustrada
no mesmo gráfico está sujeita a mesma analogia do
morto entre 1964 e 1990. Há paralelas neste período
entre as desigualdades brasileira e global e o eixo das
abscissas.
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A desigualdade de renda
mundial começa a cair com o
crescimento chinês, indo de 0,63
em 1990 para 0,61 em 2000. E
sofre inflexão mais acentuada a
partir de 2000 com a entrada do
milagre indiano em cena. China
e Índia abrigam mais de metade
dos pobres da aldeia global. O
fato é que depois do crescimento
da ChÍndia na década passada,
o Gini mundial cai para 0,54 em
2009 chegando ao piso da série
iniciada em idos dos anos 1950.
Já a queda brasileira se dá nos
anos 2000. Após 30 anos de alta
desigualdade inercial, o Gini começa a cair em 2001 passando
de 0,6 a 0,54 em 2009. Ambos os
valores são muito próximos dos

níveis observados no mundo próximo daquelas datas. A escala das
distâncias internas entre brasileiros é como uma maquete, similar
àquelas observadas entre diferentes nações do mundo. Se o ponto
de partida e o desfecho da desigualdade brasileira e mundial se
equivalem, o Brasil não é apenas
a foto, mas o filme do mundo.
Ao estender as séries usando as variações compatibilizadas
pela PME, a desigualdade continua em queda. Em 2010, cruza o
piso de 1960 e entra no 12º ano
de queda consecutiva. Em janeiro de 2012 o Gini atinge 0,519,
caindo no ano passado a uma
taxa quase duas vezes mais acelerada que dos primeiros anos da

década passada. O descolamento
entre emergentes e desenvolvidos
se acentua com as crises recentes
seja entre pessoas ou localidades
brasileiras, seja entre países do
globo.
Os primeiros anos do início
do novo milênio serão conhecidos nos futuros livros de história brasileira e de história geral,
como de redução da desigualdade. Em contraste com os motivos
da ocupação de ícones de riqueza
americana e europeia a começar
por Wall Street. Lanço na Bolsa
de São Paulo no dia 7/3, às 19 horas, livro sobre os emergentes dos
emergentes.
Marcelo Côrtes Neri - publicado
no Valor Econômico
GENTE Santa Paula
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VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Não importa que lado do cérebro você usa mais.
Traga seu projeto, nós acreditamos em você!

Objetivo
Propiciar a todos os colaboradores a oportunidade
de manifestarem suas ideias, utilizando o seu conhecimento e experiência nas soluções de problemas,
bem como melhoria e segurança de processos ou
produtos, assim como:
• Maximizar a segurança do paciente sob nossos
cuidados;
• Melhoria da segurança do trabalho, a fim de reduzir o risco de acidentes;
• Melhoria da qualidade;
• Melhoria nos processos de trabalho com obtenção
de aumento na produtividade ou redução de custos;
• Melhor aproveitamento de espaços e conservação
de equipamentos;
• Racionalização no uso de materiais e aumento do
consumo consciente.
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• Novas ideias e tendências para todas as áreas do
Hospital.
Participação Inscrição
Poderão participar do programa todos os colaboradores do Hospital Santa Paula;
O participante poderá inscrever quantas sugestões
desejar;
Deverá utilizar um formulário destinado para este
fim, disponível no Tasy, RH, Marketing ou com seu
gestor;
A participação poderá ser individual e ou grupo de
autores. (a identificação deverá ser clara contendo
nome completo, matricula do colaborador participante)
Os impressos deverão ser entregues pessoalmente
junto ao RH.

VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Comitê Executivo
Formado pela Diretoria e Recursos Humanos.
Fará avaliação para os projetos apresentados.
Projetos Elegíveis
Dever ser apresentada com uma breve e clara descrição (se necessário poderá ser apresentado com
croqui e ou desenho, ou ainda um fluxo, etc...).
Para uma idéia ser julgada pela comissão, deve atender os critérios dos objetivos do programa, não precisam ser necessariamente original ou inédita, desde
que indique uma nova e melhor aplicação da ideia
antiga e também não esteja em prática no local de
sua apresentação, mesmo que outro setor da empresa já utilize.
Ideias que tenham aplicação prática, sejam exequíveis do ponto de vista da Instituição e não tragam
risco aos pacientes ou colaboradores, nem conflitem
com quaisquer regulamentação aplicável ao nosso
segmento.
Projetos Não Elegíveis
Sugestões referente a soluções de problemas que já
estejam em estudos, em fase de implantação, ou ainda façam parte de objetivos das áreas indicadas.
Ideias que já tenham sido apresentadas por outros
colaboradores nos últimos 12 meses.
Sugestões sem uma proposta definida, que apresente
predominantemente, reivindicações de investimentos e ou ampliação de benefícios, sem um claro retorno de investimento.
Recomendações para manutenção e/ou atenção a
processos normais, salvo se apresentarem um novo
método ou uma melhora no próprio processo.

Considerações Gerais
A empresa terá direito de utilização da sugestão
apresentada, bem como sua propriedade.
O projeto poderá sofrer alterações, ser suspenso ou
cancelado sem aviso prévio.
A decisão do comitê executivo quanto a aceitação ou
não da sugestão é soberana, somente haverá revisão
quando o autor fornecer informações adicionais que
a justifique.
Recompensa
A cada 6 meses ocorrerá a premiação.
Ideias consideradas exequíveis, mas que não puderem ser implementadas por razões internas (serão
explicadas ao colaborador ou equipe dono da ideia)
serão premiadas. Essas ideias ficarão pertencendo
a equipe ou colaborador que as apresentou por um
período de 12 meses.
Todas as idéias consideradas exequíveis pela comissão julgadora que puderem ser implementada serão
premiadas.
•Todos os projetos elegíveis terão como premiação,
cartão vale presente no valor de R$ 200 por projeto.
Ranking:
•1º Lugar: Hotel/Resort com acompanhante durante
um final de semana.
•2º Lugar: Ipad
•3º Lugar: Iphone

Para mais informações:
Ramal 8349/8156 - Marketing

GENTE Santa Paula
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NÃO VIVO SEM

Amigos
A

migo é o nome que damos a uma pessoa com
a qual estabelecemos um relacionamento afetivo
com admiração e respeito. Essa seria uma simples
definição para a palavra amigo, mas o significado
que essa palavra exprime para mim vai muito além
de um relacionamento.
Amigo é alguém que está sempre por perto, seja
em momentos fáceis ou difíceis, alegres ou tristes,
que se faz presente muitas vezes para ouvir ou apenas para nos fazer companhia, protegendo-nos,
ajudando-nos e nos deixando mais seguro. São essas
pessoas que nos ajudam, motivam e, também, nos
falam coisas que só amigos nos diriam. São essas
pessoas que colaboram para nosso crescimento e
amadurecimento, contribuindo para o maior aprendizado na vida: a convivência.
Já notaram como muitas vezes são nossos amigos que nos ajudam a compreender as diferenças e
dificuldades inexplicavelmente? Isso porque nem
sempre eles são idênticos a nós e assim conseguem
ter uma visão geral e imparcial da situação colaborando para encontrarmos o erro, seja no outro ou
em nós mesmos. Esses são os amigos verdadeiros
que estão próximos a todo o momento dizendo sim,
não ou talvez. Assim são os meus amigos cúmplices
e leais. E mais importante do que ter amigos é ser
amigo, ser leal, ter respeito pelo próximo independentemente do tipo de relacionamento existente. O
respeito e a caridade com o próximo mostra quem
somos e define o que merecemos.
Convido vocês a fazer uma lista com os nomes de
seus amigos e posso afirmar que muitas lembranças
e sentimentos serão recordados apenas ao se lembrarem do nome dessas pessoas. É incrível como
pensar nos amigos e nos melhores momentos vividos ao seu lado nos traz sentimento de euforia, de
alegria e de felicidade. Ou então, de tristeza e saudade do amigo que por diversos motivos está distante. O fato é que sem dúvida ter um amigo nos faz
pessoas melhores, mais humanas e com maior senso
de respeito, solidariedade e fraternidade. Com os
amigos aprendemos a dividir e compartilhar todos
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os sentimentos.
Eu não vivo sem amigos, são eles que me ajudam,
ensinam e cuidam de mim. Meus amigos são pessoas especiais que contribuem muito para minha
vida, sempre próximos e prontos para me ajudar no
que for preciso. Chamo de meu amigo toda pessoa
que colaborar, auxiliar e compartilhar seja comigo
ou com o próximo. Confesso ser imensamente grata
pelo retorno das pessoas com as quais me relaciono
sejam amigos ou não, pois, assim como existem os
amigos, surgem os não amigos, que agem de maneira contrária entristecendo as pessoas, mas como diferentes são exceções.
O fato é que tanto os que são amigos como os que
não são amigos me ensinam o que fazer, onde melhorar, o que superar, o que compreender ou o que
devo simplesmente esquecer. Embora eu não viva
sem amigos, consigo conviver com os que não são
amigos e lhes digo: contem sempre comigo, pois a
maior atitude é a oração. E pela atitude mostramos a
qualidade de nossos desejos e os meus são de muita
saúde, alegria e sucesso para todos. Que o Senhor
nos abençoe. Amém.
Viviane Balbino

GENTE SANTA PAULA
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01 - Alcione Pereira de Carvalho - Aux. de Enfermagem
02 - Carlos Alberto da Silva - Assistente de Qualidade Jr.
03 - Claudia Mesquita - Analista de Compras OPME
04 - Dina Aparecida N. Rosario - Recepcionista Pleno
05 - Lidiane Ferreira de Souza Salles - Recepcionista Pleno

06 - Manuella Santos - Recepcionista Internação
07 - Maria Aparecida de Oliveira - Recepcionista Pleno
08 - Patricia F. da Silva - Aux. de Enfermagem
09 - Samantha Silva - Recepcionista Internação
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GENTE SANTA PAULA

Serviço de Farmácia e Suprimentos
do Hospital Santa Paula

O

Serviço de farmácia e suprimentos atende
entre os setores da farmácia central, farmácias satélites, suprimentos, manipulação de quimioterápicos
e farmácia clínica que tem como objetivo o gerenciamento de medicamentos e materiais visando garantir a qualidade do tratamento clínico do nosso
paciente.
A cadeia de distribuição não se resume apenas na
dispensação de medicamento ou material e temos
que gerenciar todos os processos desde a seleção de
fornecedores, aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação, prescrição, transcrição, preparo,
administração, documentação e monitoramento
dos medicamentos e materiais técnicos hospitalares.
Para que o atendimento de medicamentos e materiais chegue até a equipe de enfermagem, vários profissionais trabalham intensamente com o objetivo de
atender as necessidades do paciente com agilidade e
contribuir com a terapia do paciente. Profissionais
como auxiliares de farmácia e suprimentos, estoquista, estagiários, farmacêuticos, mensageiros, unitarizadores, assistentes de suprimentos trabalham
em conjunto com a equipe interna, equipe multidisciplinar e fornecedores externos visando à segurança e uso correto de medicamentos e materiais.
Dentre todos os profissionais listados acima o
farmacêutico clínico promove o acompanhamento
farmacoterapêutico do paciente desde a admissão
até o momento da sua alta hospitalar, realizando
orientação à equipe multidisciplinar, anamnese, reconciliação medicamentosa do paciente e monitorização da terapia com a realização de validação de
100% das prescrições médicas eletrônicas e transcrições das prescrições manuais.
O serviço de farmácia e suprimentos atua com a
finalidade de promover junto à equipe multidisciplinar a segurança ao paciente através da Assistência e
atenção farmacêutica prestada.
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A equipe da farmácia é formada por:
01 Gerente de Suprimentos/Farmacêutica Responsável
01 Encarregado de Suprimentos
14 Farmacêuticos Clínicos
01 Estoquista
01 Auxiliar Administração
02 Assistentes de Almoxarifado
41 Auxiliares de Farmácia
09 Mensageiros
02 Unitarizadores
05 Auxiliares de Serviço Apoio
02 Estagiarias
Distribuídos nos setores:
- Farmácia satélites Pronto Atendimento
- Farmácia satélites UTI A
- Farmácia satélites UTI B
- Farmácia satélites Centro Cirúrgico
- Farmácia Central
- Almoxarifado
- Manipulação de quimioterápicos.
- Consignados estéril

GENTE SANTA PAULA

Abaixo temos alguns dados de produção mensal:
Entrada de notas Fiscais
Unitarização
Quimioterapia
Realização de Devolução
Medicamentos dispensados
ao paciente

700 Notas Fiscais
210.000 Itens
500 Bolsas
20.841
148.322

Assistência farmacêutica:
Orientação de alta
Intervenções Farmacêuticas na
Oncologia
Intervenções Farmacêuticas UTI
Intervenções Farmacêuticas UI
Intervenções Farmacêuticas na análise
da prescrição médica quimioterápicos

200 Altas
451
926
1318
211

GENTE Santa Paula
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COLUNA DA ELO

Negociação baseada em uma

nova Ciência de Conduta
Uma boa negociação deve atingir todos os âm-

bitos do relacionamento entre pessoas e não somente um contrato firmado e assinado com assuntos de
dinheiro a resolver.
Assim, para uma boa negociação devemos desenvolver um processo de comunicação capaz de influir
no comportamento das pessoas com quem vamos
negociar. Também se faz necessário considerar dois
importantes fatores: os tangíveis como preço, prazo,
etc., e os intangíveis como confiança, transparência,
reputação e precedente, estes de maior relevância
para que a negociação seja duradoura.
Para que a negociação seja duradoura devemos
conduzir o processo considerando alguns elementos
essenciais de conduta como:
- Apresentar a melhor alternativa a um acordo
negociável.
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- Considerar a melhor ideia, a melhor solução, a
melhor opção para se chegar a um bom acordo.
- Ter legitimidade, ou seja, negociar de forma
que pareça justo para as duas partes.
- Manter o compromisso de promessas feitas e
descritas e seja cumprido de forma que resulte em
práticas duradouras e de fácil compreensão para
quem vai executar.
- Priorizar a relação melhorando sempre sua capacidade para negociar de forma conjunta.
Negocie sempre, mas para que sempre tenha sucesso, negocie apenas o que for bom para a relação,
equilibrando a emoção com a razão. E lembre-se, a
vida é uma negociação constante em todos os sentidos.
Boa sorte em suas negociações.
Eloisa Faleiros

TALENTO OCULTO

Ser igual ao homem de cara pintada
Muitos me conhecem por Edy, mas poucos

sabem que sou chileno e que vim para cá com três
anos de idade, minha família se resume a mim, uma
irmã e um irmão. Além claro, de duas filhas gêmeas
que tenho e amo muito. Bom, mas não é da minha
família que vou falar e sim de como surgiu minha
paixão pela música e sua influência na minha vida.
Lembro quando era criança meu pai ouvia Beethoven, Bach, Tchaikovsky, e Mozart, pelo fato dele
ouvir acabei pegando gosto pela música clássica.
Lembro também que minha mãe me contou nessa
época que ela tinha comprado ou ganhado um LP
(disco de vinil) dos Beatles (With the Beatles), foi
quando tive curiosidade e acabei ouvindo esse LP.
E graças a essas influências, comecei a ouvir bandas
como Queen, Aerosmith, Whitesnake, Van Halen,
Creedence, Deep Purple, Led Zeppelin e, claro sem
deixar de lado Beatles e música clássica.
Enchi tanto a paciência de meu pai para ganhar
um violão que acabei ganhando e acabei aprendendo a tocá-lo sozinho. Mas percebi que não era
exatamente aquilo que queria tocar, aprendi a tocar
bateria e também não era o que eu queria. Um belo
dia eu assisti a um clip com um homem de cara pintada e percebi que queria tocar aquilo que parecia
um machado. Claro, tratava-se de um contrabaixo
elétrico e o homem de cara pintada era o baixista
do Kiss.
Aprendi a tocar o contrabaixo, entrei em algumas
bandas, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas de todos os tipos e estilos. Tive o imenso prazer
em conhecer alguns músicos consagrados nacionalmente e internacionalmente, dentre esses Gilberto
Gil, finado Wander Taffo (Radio Taxi), P.A (baterista
do RPM), ensaiávamos no estúdio dele, onde tinha
uma cachorra chamada Lua, da raça Sheepdog, igual
a Priscila da TV Colosso (para quem lembra) e Gregg Bissonette (baterista do David Lee Roth, vocalista
do Van Halen).

Participei de vários festivais sendo que um deles
era a banda Jota Quest, na época escrevia J.Quest,
tocamos no mesmo dia. Toquei em todas as casas de
shows dos bairros Bexiga, Faria Lima e Osasco. Tocávamos em qualquer lugar e em qualquer situação
eventos, aniversários, velórios, nascimentos, dia do
índio, dia de qualquer coisa. O importante era tocar.
O tempo passou e tive minhas filhas e decidi
que era hora de parar, tenho meu equipamento em
casa, alguns CD’s, aproximadamente 400 unidades,
e quando quero tocar ligo tudo e deixo fluir o que
gosto.
Edinson Vicencio - Assistente Administrativo
GENTE Santa Paula
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CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Para ganhar mais, negocie!
R

ecentemente uma cliente conseguiu um substancial aumento de salário graças a uma negociação
bem conduzida. Isso é incomum. Em geral as pessoas ficam esperando a empresa reconhecer seu valor
para receber um aumento. Fazem um bom trabalho
na esperança de que serão automaticamente reconhecidas. A espera, com frequência, termina em
frustração. Ao longo do tempo alguns profissionais
se desmotivam e, por se sentirem desvalorizados, se
resignam, ou acabam saindo da empresa. Somente
para descobrir que, na nova organização, o reconhecimento segue o mesmo padrão: raro e arbitrário.
Uma causa importante dessa situação é que as
pessoas não sabem negociar, são resistentes em
aprender sobre o tema e sentem-se constrangidas
para abordar seus chefes sobre aumento do próprio
salário.
Entretanto, do mesmo modo que a empresa, para
ganhar mais, deve aprimorar sua capacidade de vendas, o indivíduo deve transformar-se em um exímio
negociante. Sua carreira é seu produto, e deve ser
bem negociada.
Você respeita os vendedores?
Para transformar-se em um negociante, o primeiro passo é perceber quais são suas opiniões e
crenças a respeito da profissão de vendedor.
Se o indivíduo pensa que vender é uma atividade menor, feita pelos que não deram certo em nenhuma outra carreira, então está fora da realidade.
Aprendi isso na década de 80 com o dono da empresa em que eu trabalhava como programador. Na
época ficava muito frustrado de ouvi-lo afirmar: “na
empresa existem somente dois cargos: quem vende
e quem ajuda a vender”. Com o tempo percebi que,
apesar da complexidade que era desenvolver computadores, a venda era a atividade mais relevante da
empresa. Era ela quem pagava os salários de todos,
inclusive o meu. Com o tempo, mais do que passar
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para o setor de vendas, interessei-me pelas negociações empresariais.
As negociações entre empresas são baseadas em
métodos com fundamentos precisos, relacionamento, muito estudo e preparo. Existem duas regras importantes em vendas: (1) vender exige preparo e, (2)
aprenda rápido a regra número um. Portanto, transforme sua crença caso ela o leve a considerar que
vender é uma atividade fácil.
Veja sua habilidade para negociar como a mais
importante a ser desenvolvida para sua carreira. É
ela quem irá ditar o ritmo de crescimento de sua
renda. Você não pode ter medo, ou vergonha, de negociar, isso é fundamental para que atinja os postos
e os rendimentos que deseja.
Mas, para obter um aumento salarial, alguns
pontos devem ser observados:
O pior argumento
O pior argumento que alguém pode usar para solicitar um aumento é o tempo que está na empresa.
Por que ela pagaria mais para você continuar fazendo a mesma coisa? Você precisa demonstrar que é
capaz de fazer mais, assumir mais responsabilidades
ou então seu argumento será facilmente derrubado
em uma conversa.
Seu salário está no orçamento
Seu salário está registrado em um orçamento que
é difícil de ser mudado. Portanto, se você não sabe
quando o orçamento da empresa é fechado, pode estar solicitando um aumento na hora errada. E aquilo
que está fora do orçamento provavelmente não será
atendido.
Você vai resolver mais problemas?
O que a empresa ganha se lhe der um aumento?
Você pretende ganhar mais, então tem de ser capaz
de esclarecer quais são os benefícios que irá prover
à empresa. Você investirá em uma nova certificação
importante para a empresa participar de uma con-

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

corrência? Assumirá mais tarefas? Estará engajado
em um projeto fundamental para os resultados? Irá
solucionar um problema, aproveitar uma oportunidade ou enfrentar um dos desafios que a empresa
precisa endereçar? Responda a essas perguntas ou
não terá argumentos que sustentem seu pedido de
aumento.
Negocie no começo, não no fim do projeto
É um erro comum pessoas pedirem aumento depois de terminarem um projeto importante. Aumento salarial não é medalha. Você tem de obtê-lo antes
de competir. Ou seja, negociá-lo antes do projeto
começar, não depois de sua conclusão. Essa é uma
habilidade fundamental para sua carreira: envolver-se em projetos cruciais – ou seja, que geram grandes resultados para a empresa – e colocar-se numa
posição relevante. De tal modo que, se a empresa o
perder, colocará em risco o projeto e os resultados.
A empresa está indo bem?
A situação da empresa também é importante.
Você deve saber se ela passa por um bom momento
para pedir aumento. Mas, não pergunte aos principais líderes, nessa hora eles sempre dirão que as coisas estão difíceis – mesmo que tenham acabado de
distribuir lucros aos acionistas. Tenha boas fontes de
informações sobre a situação real da empresa. Pedir
aumento quando a empresa está em uma crise pode
ser um desastre para sua imagem.
Quanto você vale no mercado?
Mantenha uma boa rede de relacionamentos com
indivíduos da sua área de atuação. Principalmente
aqueles que estão um ou dois níveis hierárquicos
acima do seu. Pois, eles são os potenciais contratantes de seu trabalho – eles são o seu mercado. Assim,
você saberá das oportunidades e se o seu salário é
compatível com os pagos pelo seu setor. Negociar
sem ter alternativas, ou conhecer a real situação do
mercado de trabalho, é um despreparo imperdoável.
O profissional deve sempre verificar as oportunidades que chegam por meio de head hunters, por
exemplo, mas também de conversas com pessoas de
sua área de atuação.

Aprimore-se profissionalmente, mas aprenda a
negociar
O aprimoramento contínuo de suas habilidades
profissionais deve ser uma preocupação permanente de todo indivíduo. O mundo e as empresas
estariam em melhores condições se profissionais e
líderes bem preparados ocupassem os cargos relevantes. Entretanto, essas posições são preenchidas
por aqueles que negociam melhor, independente de
sua competência para o cargo. Portanto, incentivar
profissionais de excelência a aprimorarem-se como
negociantes, é criar condições para que disputem os
cargos que desejam e saiam vitoriosos. Afinal, uma
carreira vitoriosa merece ser coroada com bons cargos e uma renda elevada. Mas, ambos estão disponíveis somente para aqueles que negociam.
Fonte: Artigo Publicado Originalmente no Jornal
O Globo por Silvio Celestino
Rafael Munerato
Diretor Médico Técnico
Hospital Santa Paula
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Energia
para todos
O CUSTO

DA ENERGIA
A geração de
eletricidade e calor
é responsável por

41%

da emissão mundial
de CO2, pois o carvão
é a principal fonte.

Os EUA

são o principal
emissor per capita
de CO2. A China
é o maior emissor,
por causa do
carvão; para emitir
menos sem frear
o crescimento
econômico, tornou-se
líder na geração
de energia limpa
para eletricidade.
Os investimentos
globais em energias
renováveis cresceram

mais de
cinco
vezes
desde 2006.

AINDA NÃO É
PARA TODOS

A SITUAÇÃO
BRASILEIRA

80%

Para a universalização
de energia ser
atingida no Brasil,
ainda são necessárias

400 mil
ligações elétricas,
que beneficiarão

1 milhão

de pessoas, a maioria
nas áreas rurais.
Espera-se que isso
aconteça até 2014.

O PLANETA SUSTENTÁVEL acompanha, produz e dissemina
conhecimento sobre desafios e soluções para as questões
ambientais, sociais e econômicas do nosso tempo.
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Uma em cada cinco pessoas
no planeta não tem acesso
à eletricidade: vive sem
luz, sem serviços como
saneamento e tem menos
oportunidades econômicas.

da eletricidade vem de
hidrelétricas, uma fonte
renovável de energia.

3 bilhões
O País é o 10º
10o
do mundo em
investimentos
em energias
renováveis e o
5º que mais investiu
em energia limpa
em 2011 (biomassa
e hidroeletricidade).

@psustentavel

usam madeira, carvão ou restos
animais para cozinhar e aquecer
suas casas, o que as expõe
a fumaças danosas à saúde.

95%

de
dessas pessoas estão na
África Subsaariana ou na Ásia.

planetasustentavel

Mais de 1,4 bilhão de pessoas no mundo vivem sem acesso à energia – o que diminui
seu bem-estar e atrasa seu desenvolvimento econômico. Por outro lado, a geração
de energia, nos moldes atuais, emite grande quantidade de gases de efeito estufa.
Assim sendo, é importante que ela chegue a todos, mas que seja limpa e renovável.
A ONU declarou 2012 o Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos. Este
será um dos principais temas debatidos na Rio+20, a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá em junho na capital fluminense.

É NECESSÁRIO
DEBATER MAIS

A ONU quer:
universalizar o acesso
à energia limpa,
dobrar a eficiência
energética e dobrar
as energias renováveis
em todo o mundo,
ao custo de

US$ 48
bilhões
por ano. Até lá, a

demanda mundial
terá dobrado; só no

Brasil,

(watts)

2012

2030

o crescimento será
de

78%.

O consumo
global

de combustíveis fósseis deve
cair de 81% para 75%; a
oferta de energias alternativas
deve crescer de 12% para 17%.
Cada dólar gasto
em equipamentos e
edifícios mais eficientes

Ladislau Dowbor,
economista e conselheiro
do PLANETA SUSTENTÁVEL

economizará
mais de dois dólares em
alimentação energética.

EQUIPE PLANETA SUSTENTÁVEL | ESTÚDIO ALCACHOFRA | FOTO : M A X D A N N E N B A U M / G E T T Y I M A G E S

ATÉ 2030

O Brasil pode ter uma extensa matriz
energética renovável. E os meios de
comunicação têm papel importante
no aprofundamento dessa questão.
“A mídia hoje se limita em geral a apresentar novos gadgets
eletrônicos. A compreensão de
como podemos utilizar a energia
de maneira mais responsável, de
como podemos apoiar iniciativas inovadoras, aparece pouco.
A Rio+20 é uma oportunidade
para a mídia voltar a desempenhar
um papel diferente, pressionando
inclusive a máquina publicitária
no sentido de informar sobre os
produtos, não empurrá-los.”

FONTES: ONU, AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA (IEA)
E MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Vista noturna do planeta mostra concentração de luz em áreas urbanas

Realização

#ofuturoagentefazagora

planetasustentavel.com.br
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Prêmio Marketing Best Sustentável
N

o dia 07 de Agosto foi realizada a solenidade de entrega da 11ª 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, mais uma vez,
foi premiado pelo projeto Outubro Rosa.
Este prêmio é um reconhecimento a dedicação e
paixão depositada em todos os projetos que executamos em equipe.
Campanha Mundial de Prevenção do Câncer de Mama
Parabéns a todos que colaboraram!

“Outubro Rosa”

Apoio:
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Dia das Mães
N

o dia 13 de maio, comemoramos o dia das
mães, uma data importante que merece um presente
especial para todas as nossas Mães Santa Paula que
foram presenteadas com um lindo conjunto de brinco e colar. Além disso, sorteamos 2 books com ensaio fotográfico profissional, as ganhadoras foram:
a mãe Rosicleia Dias de Souza (Enfª. PA) e a mãe
Fabiana dos Santos Silva (Aux. de Enfermagem UI).

GENTE Santa Paula
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Semana da Enfermagem
2012

“Se Souber Usar Não Vai Faltar...”
Educação Financeira

Tema: Educação Financeira - “Se Souber Usar Não
Vai Faltar”
Data: 09,10 e 11/05/2012
Palestrantes:
Dr. Rafael Munerato (diretor técnico do Hospital
Santa Paula)
Dr. Fabrício Assami (IC - Instituto de Cardiologia
do Hospital Santa Paula)
Enfª Débora Mansur (gerente de enfermagem do
Hospital Santa Paula)
Nesta Semana de Enfermagem reforçamos com palestras a importância de garantir a carreira e as finanças pessoais para uma melhor qualidade de vida. As
orientações quanto aos hábitos e escolhas necessários
na busca por uma vida equilibrada tanto no convívio
familiar quanto no ambiente de trabalho foram apresentadas com dicas do bom uso do tempo e do dinheiro. Além das palestras, foi realizada uma exposição
com os trabalhos de colaboradores da nossa equipe
que fazem de seus talentos artísticos um complemento
na renda familiar.
Segue algumas dicas de um ciclo de vida virtuoso:
1- Controle o tempo e o dinheiro com foco no que
for importante para você, relacione e de prioridade.
2- Equilibre a sua vida pessoal com a profissional
3- Planeje sua vida, carreira e finanças definindo
metas e planos de ação descritos.
4- Use seu dinheiro de forma consciente, com reserva para investimento, garantindo assim seu futuro.
5- Corte o que não interessar ou desvie do seu foco.
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Acredite se você definir ações de curto, médio e
longo prazo, alcançará o que planejou.
Afinal, “Se Souber Usar Não Vai Faltar”.
Boa Sorte!
Parabéns a Equipe de Enfermagem e muito obrigada pela parceria e respeito que vocês têm agido diariamente.
Débora Mansur - Gerente de Enfermagem

ACONTECEU NO HSP

Novo Refeitório do Santa Paula
Vocês pediram, e nós fizemos!
Foi inaugurado no dia 12 de junho as novas instalações do Refeitório do Santa Paula.

GENTE Santa Paula
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Festa Junin
2012
A tradicional Festa Junina do Hospital Santa Paula aconteceu no dia 09

de junho, sábado, no Clube Banespa. Neste ano além das comidas típicas,
brincadeiras e barraca de jogos os colaboradores contaram com a apresentação da Banda Mr Jingle com show que animou pra valer a família Santa Paula.
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MMA - Max Fight
N

o dia 19 de maio de 2012 aconteceu o MMA
CHAMPIONS - MAX FIHT 13 - o maior evento
de Mixed Martial Arts - MMA - Ultimate Fighting
Championship - UFC Brasil, em São Paulo.
O evento no Espaço das Américas foi transmitido pelos canais GLOBOSAT e BAND SPORTS e
contou com o apoio do Hospital Santa Paula nos
serviços de saúde especializados para o evento.
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Humanização em Oncologia
H

umanizar é tornar humano, compreender os
sentimentos alheios como a dor e o sofrimento, para
que isso ocorra é necessário garantir a essa palavra:
ética e dignidade, para que possamos intervir no processo saúde doença. Por estar mais perto do doente,
à enfermagem é compelido o papel fundamental de
humanização.
Quando se ouve a palavra câncer a impressão que
se tem é que essa palavra não vem sozinha em nossos
pensamentos, como se implicitamente ao dizê-la estivesse acompanhada de outra, não como apenas um
sinônimo, mas como uma consequência inevitável,
como se a palavra morte e câncer fossem a mesma
palavra com igual significado.
O tratamento oncológico causa grande angústia
em seus pacientes por ser agressivo, pelo dano psicológico ao saber deste diagnóstico na vida dos pacientes. Porém, com as novas tecnologias, os pacientes
oncológicos podem buscar a cura ou o aumento da
expectativa de vida. E é criando um vínculo com o
doente e sua família que se estabelece uma oncologia que será próxima ou familiar, desenvolvendo uma
relação de empatia que transforma o diálogo em um
recurso terapêutico.
Derivado deste conceito, que a humanização em
oncologia tem seu ponto de partida buscando valorizar o doente de forma mais ampla para atender todas
as suas necessidades humanas em descompasso, e associar isso ao cuidado prestado. Esses pacientes possuem características que os diferem de uma prestação
de cuidados comuns, a partir disso, podemos dizer
que a humanização é fundamental para qualquer
prestação de serviço em saúde, mas para pacientes
portadores de câncer encontra-se aumentada.
Os cuidados humanizados tem um papel, talvez
mais importante na promoção da saúde, a que um
cuidado prestado ao paciente de outras patologias.
Existem fatores que fazem esta necessidade real, em
todos os casos, talvez pelas intervenções e descobertas feitas tardiamente. E pelo fato da doença passar
despercebida ou assintomática durante um tempo,
após a descoberta o paciente tem sua vida totalmente modificada, ou talvez pela própria forma do tratamento invasivo e prejudicial, levando o paciente a
sentir danos muito além do âmbito físico, com períodos de internações que os mantêm distantes das
pessoas queridas, afastando-os do convívio social e
familiar.
A carga emocional relacionada ao sofrimento,
ou pela própria doença e seu diagnóstico em si torna as necessidades do paciente amplificada. Devemos manter estes problemas afastados deste doente,
criar formas para que ele possa fazer uma nova ro-

tina, novos afazeres, participar do seu tratamento e
ter uma interação cotidiana durante o tratamento ou
seu período de internação. Ele deve perceber que a
vida está presente também durante seu tratamento,
não só após ele, coletando experiências e evoluindo,
prevenindo danos emocionais antes, durante e depois
do tratamento. Para isso, nós profissionais da saúde,
precisamos estar sempre exercitando nossa empatia e
querer bem ao próximo.
Para se fazer valer o cuidado humanizado a enfermagem deve manter um contato de carinho, responsabilidade, ultrapassando a barreira do profissional.
A humanização deve ser o alicerce do profissional
da enfermagem, com seu estado psicológico, físico e
mental equilibrado, interagindo com a equipe multiprofissional e trabalhando em prol desta humanização com o objetivo de proporcionar o bem-estar do
doente de forma holística, valorizando em todos seus
aspectos de forma física, mental, social e espiritual.
Ronaldo Sotero Mendes
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Soneto Hospital Santa Paula
Instituição com grandes referências
Com auto grau de inteligência
Que mostra suas experiências
Considerada excelência
Com suas modernas instalações
Sempre investe em tecnologia
Não esquecem as implantações
Que realizam em várias cirurgias
Onde unem seus colaboradores
A tecnologia é avançada
Com seus projetos inovadores
As conquistas imediatas
Seus desenvolvimentos superam as dificuldades
Com programas de qualidade
Complexo e referência apresentar
Com cuidado e bem estar
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No processo assistencial
O aprimoramento é cordial
No ponto de vista social
Responsabilidade ética e moral
O respeito nós ganhamos
Ética e responsabilidade apresentamos
Trabalho em equipe nós mostramos
Resultados nós buscamos
Para ser um Hospital reconhecido
Nacional e Internacional...
É preciso ter capacidade de superação
É sair da crise como uma nova nação
É ultrapassar as fronteiras
E construir sonhos de uma vida inteira
Menor Aprendiz da Contabilidade – Jeocássia Pereira
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25 anos de história e dedicação
Eu, Ferreira Netto, colaborador da UTI A II,

trabalho nesta empresa, desde 1988, com muita disposição. Nada era fácil, na época não atendíamos
convênio médico, somente INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social),
que era o chamado SUS (Sistema Único de Saúde),
não tinha auxiliar e técnico de enfermagem, estes
eram identificados como atendentes e contavam
com uma só enfermeira para todo o hospital, e com
pouco material e mínimo de equipamentos. A unidade de terapia intensiva UTI era um salão grande
com 15 leitos.
Nessa época eu assumia o posto como encarregado, fazia as escalas de serviço e orientava toda a
equipe sobre as tarefas do dia. Em média eram realizadas duas cirurgias RM (Revascularização de
Miocárdio) por plantão de seis horas. Além disso,
fazia parte da linha de frente no atendimento, sendo
responsável por atender de cinco a oito pacientes e
tinha que resolver tudo sem nenhum recurso. Realizava procedimentos e preparava exercícios respiratórios para os pacientes na falta de profissionais
especializados. Hoje, temos as fisioterapeutas. Era
tudo feito manualmente sem uso dos equipamentos
e tecnologia que temos disponíveis, era tudo sempre
improvisado.
Em 1990, foi a maior crise financeira no Santa
Paula, faltava vale transporte e outros recursos aos
colaboradores. Muitas vezes eu ia e voltava a pé do
trabalho até o terminal bandeira para utilizar o metrô até minha residência, em Franco da Rocha. O
departamento de recursos humanos nos dava somente uma passagem por dia como vale transporte,
porque o hospital não tinha dinheiro para a condução completa. Foi quando decidi comprar uma bicicleta para facilitar meu transporte até minha casa e
assim economizar mais ainda o vale transporte.
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Em uma dessas viagens tive a infelicidade de sofrer um acidente de trânsito com minha bicicleta.
Fiquei afastado por oito meses, foram momentos
de muito sofrimento por consequências da cirurgia.
Retornei ao trabalho quando o hospital já estava
numa melhor situação financeira. O presidente do
hospital, Dr. George Schahin, mantinha-se sempre
firme, com esperança de que tudo melhorasse e os
demais colaboradores como Mário, Marlene e eu
aguentamos firmes, acreditando na competência
dele. Eu sempre acreditei no Santa Paula, com muita
fé de que um dia tudo isso melhorasse. E para minha
alegria tudo mudou e eu ainda continuo por aqui
podendo trabalhar e compartilhar os momentos de
grandes conquistas com certificações, premiações e
festas.
Hoje temos tecnologias, médicos e profissionais
competentes que colaboram e incentivam o crescimento e sucesso desse hospital, que hoje é referência em especialidades como cardiologia, oncologia
e neurocirurgia. Agradeço ao Dr. George Schahin
por tudo durante esses 25 anos de trabalho, ao Dr.
José Paulo Cividanes, minha equipe de enfermagem companheira, aos auxiliares e coordenadores,
minha chefia Sra. Débora, Sra. Simara, Sra. Camila,
Sra. Dinéia, Sra. Andressa, Sr. Mário e Sra. Marlene. São 25 anos de vivência nesse hospital atuando
nesse ciclo vicioso de aprender, ensinar e conquistar,
sempre recebendo muito conhecimento e o mais valioso dos prêmios, meus grandes amigos.
Muito obrigado.

Ferreira Netto – Aux. de Enfermagem

VOCÊ SABIA

Parceria:
M.OFFICER

O

Hospital Santa Paula oferece mais uma oportunidade de ganhar
descontos na compra de roupas e acessórios. Desta vez a parceria foi
realizada com a 1ª loja de rua da M.OFFICER em São Paulo.
Todos os colaboradores do Santa Paula terão 15% de desconto na
coleção atual. Basta apresentar o seu crachá de identificação da instituição para garantir o desconto.
No local, você receberá as informações sobre promoção do mês,
preços e formas de pagamento. Vá até lá e confira!
M.OFFICER Moema
Av. Cotovia, 651 - Esquina com a Al. Jauaperi – Vallet gratuito (segunda a sábado)
Atendimento: segunda a sábado - 10h às 20h e Domingos e feriados
- 12h às 18h.
Tel: 5041-6731
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Parceria:
Nissan

O

Santa Paula trouxe para vocês colaboradores mais uma parceria.
Desta vez com a concessionária Nissan.
Com descontos que variam de 6% a 12% nos veículos.
Todo mês a Nissan oferecerá promoções exclusivas a você. Por isso fique atento aos murais e TASY.
Veja alguns modelos:

Sentra

March

Frontier

Livina

Tiida

Para mais informações contate o departamento de Marketing no ramal 8349.
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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
Responsável: Dr. Rafael Munerato de Almeida - Diretor Técnico Médico - CRM/SP 101.547

WWW.SANTAPAULA.COM.BR

