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Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Assistente de Marketing do Hospital Santa Paula
Para elaborar a arte da capa foram utilizados vários elementos para representar assuntos
da pauta da Revista Gente Ed.16, como os conselhos e dicas para estarmos “abertos” para
reflexões e críticas neste período do ano.
Sempre lembrando do bom senso para mantermos o equilíbrio nas atitudes e decisões
tomadas.
E por que não representar elementos coloridos em fundos cinza? Ou seja, podemos mudar e tomar atitudes diferentes e dar um colorido especial para nosso cotidiano, que muitas
vezes, poder ser cinza.
Representando o momento de balancear e pesar nossas atitudes: a imagem da balança
centralizada no triângulo simétrico e na base das mãos abertas. E estas também representam
a metáfora do conceito do malabarismo das 5 Esferas da Vida: Trabalho, Espírito, Amigos,
Saúde e Família. Que você pode entender melhor na matéria “Equilíbrio”.
A capa é recheada de significados, assim como muitas situações, basta estar com a mente
e coração abertos para entendê-los.

Compreenda que a Vida
é um ensinamento, muitas vezes vem em forma
de críticas. Aprenda a
torná-las construtivas.
Ser humilde pode lhe
trazer crescimento.

Não precisamos viver
em busca da Felicidade, pois plena, talvez
ela não exista. Porém
é feita de momentos,
atitudes, conquistas e
surpresas.

Acredite, pois você
tem poderes! Tudo que
lutamos para conseguir
é preciso também pensar que vá dar certo. O
Pensamento Positivo
atrai realizações reais.

Todos podemos brilhar,
de maneiras e intensidades diferentes.
O seu brilho é único, é
especial, é um presente
para você mesmo.

CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente
Normalmente no final do ano usamos a expressão fechado para balanço, ocasião
em que revemos nossas realizações e também aquilo que não cumprimos no ano que
está se acabando. E então, projetamos para o próximo ano as metas que queremos
atingir e as estratégias para realizarmos tudo que foi proposto.
O que eu gostaria de propor a vocês é que agora alguns meses antes de findar o ano
estejam abertos para balanço, ou seja, prontos para avaliar as metas propostas no final
de 2011 e aferir se já atingiram o objetivo ou se ainda falta algo para se concretizar. Ao
tomarmos esta atitude daremos uma chance a nós mesmos de rever estratégias e/ou
as metas para ao final de 2012 e não nos frustrarmos por não termos atingido todos
objetivos.
Boa leitura!

George Schahin
Diretor - Presidente

GENTE Santa Paula

|

3

EDITORIAL

Editorial
Vem chegando a época dos balanços pessoais, os balanços internos.
Aliás, toda hora deveria ser hora de revisão, mas é de praxe deixar isso
para encerramentos ou início de novos ciclos.
Aberto para balanço, não fechado! Aberto no sentido de disposto,
pronto para rever tudo, colocar na balança interior e deixar a consciência ser o medidor particular fazendo as devidas pesagens dos pontos mais importantes na vida. Após este balanço avaliar as conclusões,
aceitar as respostas por mais duras que possam parecer para “balancear” todos os dados e refazer as metas e os planos. Próximo passo é rever
as atitudes e fazer deste saldo, negativo ou positivo o início de um novo
ciclo. E aí? Você está aberto para este balanço?
Boa leitura!

Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing
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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.

A família do Sr. A.C. agradece à toda equipe
médica, equipe de enfermagem e colaboradores
do Hospital Santa Paula que prestimosamente
dedicaram seus cuidados durante este período
em que ele esteve entre nós.
Ao Dr. Fabrício Assami Borges, ao Dr. Fábio
Casado e ao Dr. Moacyr Fagolin Júnior, pela paciência e pelo amor que demonstraram, deixamos nossa eterna gratidão.
F. C.
Prezados Senhores,
Em resposta a vossa correspondência de
20.08, assinado pelo digno Presidente Sr. George Schahin, informo-lhes com muito prazer
e satisfação que estive internado nesse conceituado hospital do dia 10.07.12 à 02.08.12 no
quarto 411, Ala B Leito 2, tendo a cirurgia sido
realizada no dia 28.07 e a alta concedida em
02.08, sendo que nesses 23 dias fui muito bem
atendido. NADA tendo a reclamar, pois a atenção da equipe médica da Dra. Débora (gastro)
e da equipe médica do Dr. André (oncologista),
foi fantástica com a dedicação dispensada a este
humilde paciente, como também fui muito bem
atendido pelos demais funcionários, enfermeiras, auxiliares, aqueles que prestavam serviços
de limpeza nos quartos, outros que serviam
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café, almoço etc.., Todos, sem exceção muito
contribuíram para o ótimo atendimento, o que,
foi presenciado por amigos e parentes que tiveram a oportunidade de visitar-me nesses dias
de internação, aos quais, fiz questão de dar-lhes
ciência da valiosa atenção dispensada por todos os colaboradores desse hospital, em especial no setor do 4º andar onde estive internado.
Portanto, agradeço a todos que de uma forma e
de outra contribuíram com minha recuperação
e ainda aqueles que continuam contribuindo,
quando dos meus retornos para avaliação. Que
DEUS proteja a todos esses valiosos colaboradores pertencentes a essa instituição. Importante: O lema desse hospital “A nossa especialidade
é cuidar da sua saúde”, está perfeito e de acordo
com a pura realidade. Um abraço.
A. P.de S.
Prezados senhores,
Meu nome é J. F. S. F., fui internado no Hospital Santa Paula para uma cirurgia de hérnia
umbilical, dei entrada no dia 13/08. Unidade 4º
B Leito 412-2.
Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos envolvidos no atendimento,
estacionamento, portaria, recepção, enfermaria, limpeza, cozinha, nutricionista, anestesis-

CHUVA DE CONFETES

ta, pessoal do pós-cirurgico, enfim agradeço a
todos envolvidos pelo excelente atendimento
dispensado.
J. F. S. F
Desde a consulta inicial para definir a internação contei com ótimo atendimento. Na UTI
o corpo auxiliar me recebeu e atendeu com reconfortante simpatia e cuidado, assim como os
médicos. Destes recebi excelente tratamento.
Dr. Thiago Diniz Gonçalves Coelho foi impecável nos seus esclarecimentos e apoio.
Anônimo
O Hospital Santa Paula é uma das redes de
pronto atendimento mais bem organizada que
eu já vi. Os profissionais estão de parabéns,
assim como toda a equipe da administração.
Obrigada por realmente se preocupar com a
saúde das pessoas.
Anônimo
Nunca gostei de hospital, porém a forma
com que fui atendido me surpreendeu muito,
seria injusto eu citar nomes das pessoas que
me deram tanta atenção então deixo meus
parabéns a toda a equipe da unidade, recepção, atendimento, aos enfermeiros(as) da sala
de medicação, ultra e tomografia, médicos, ao
pessoal da hotelaria e em especial a todos os
enfermeiros(as) que tanto foram prestativos e
dedicados no 6º andar, onde me senti em casa.
Parabéns de coração, vocês fazem a diferença,

a simpatia de todos faz a gente querer apertar
o botãozinho de emergência a todo tempo...
rs. Antes que eu me esqueça as instalações do
hospital são espetaculares, bom acho que é isso.
SUCESSO A TODOS.
Anônimo
Quero estender meus elogios desde a recepção, pré atendimento e pronto socorro, que na
pessoa do Dr. Guilherme Maia que me atendeu
prontamente e fez minha pré avaliação, tomando as devidas providências. Parabéns Dr. Guilherme Maia ao Sr. e a toda a sua equipe, bem
como a todos os profissionais do Hospital Santa
Paulo, desde os profissionais de limpeza a médicos.
Anônimo
DESAGRADO? Para mim e para minha família o Santa Paula é DEZ de A a Z, porque já
fiquei em outros e posso afirmar o que digo, no
Santa Paula já fiz cirurgia de vesícula, de ombro, de coluna e uma angioplastia. Portanto, sei
o que digo, a boa educação começa nos médicos
e se estende até o pessoal da limpeza, parabéns
a todos que DEUS os abençoe, sempre dando
sabedoria para continuarem cada vez melhor.
Aceite meus agradecimentos em meu nome e
de minha família.
Anônimo

GENTE Santa Paula
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IEP

Menções ao Corpo Clínico

Parabenizamos ao neurocirurgião Prof. Paulo
Henrique Pires de Aguiar e sua equipe pela clipagem
de três pacientes com aneurismas em um único dia,
feito este inédito no Hospital Santa Paula. Ressaltamos inclusive que os três pacientes já tiveram alta.
Parabenizamos ao neurocirurgião Dr. Francinaldo Lobato Gomes pelo recente lançamento do livro
“Bolsa de Valores para médicos”, no qual conta sua
recente trajetória de sucesso como investidor na
Bolsa de Valores compreendido dentro de sua rotina
como médico com dicas e sugestões aos colegas que
pretendem ingressar no mercado de ações.
É com grande satisfação que parabenizamos ao
Prof. Dr. Osny Salomão pela justa homenagem recebida pela Sociedade Brasileira de Ortopedia.

IEP – Instituto de Ensino e
Pesquisa do Hospital Santa
Paula

O IEP realizou no mês de agosto duas aulas nas
áreas de Ortopedia e Neurocirurgia.
Agradecemos aos ortopedistas Dr. Celso Ferreira e Dr. Fabiano Cunha, que ministraram aulas com
exposição de casos sobre PRP (Plasma Rico em Plaquetas) aplicado em procedimentos ortopédicos.
Agradecemos também ao Dr. Francinaldo Lobato Gomes pela aula com tema “A Presença de Depressão pré Cirúrgica relacionada com Prognóstico
Cirúrgico Desfavorável em pacientes com Epilepsia
do Lobo Temporal e Esclerose Mesial Temporal.”
Parabenizamos também ao Ortopedista Prof. Dr.
Osny Salomão, pela aula magma oferecida no último dia 12 de setembro sobre a história da Ortopedia e pela trajetória de sucesso ao longo de muitas
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décadas de carreira marcante para a história da ortopedia.
No último dia 12 de setembro promovemos
uma aula do Dr. Daniel Saragiotto, médico titular
do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês,
sobre Câncer Renal Avançado para os Urologistas
do Corpo Clínico do Hospital Santa Paula. Foi organizada pelo IEP do Hospital Santa Paula juntamente com Dr. Tiago Kenji, Dr. João Evangelista e Dr.
Guilherme Stelko, oncologistas clínicos do Hospital
Sírio-Libanês com atuação no Hospital Santa Paula.
A aula gerou discussões positivas entre os presentes
e palestrantes, inclusive com discussões de casos e
especialmente sobre a multidisciplinaridade nos tratamentos oncológicos, que tem cada vez mais proporcionado aos pacientes a conduta mais assertiva.
Nos últimos 10 anos com inúmeros avanços da medicina no mercado e o lançamento de 7 moléculas
ativas tem melhorado substancialmente a qualidade
de vida dos pacientes com câncer renal. Essas drogas
denominadas como terapia alvo têm ações mais específicas com melhor perfil de toxicidade e são mais
eficazes que a quimioterapia padrão.
Agradeço em nome do IEP a iniciativa dos envolvidos e, especialmente, a participação ilustre do
Dr. Otávio Gebara, Diretor Clinico do Hospital Santa Paula, também presente neste primoroso evento.
Muito obrigado aos colegas pelas excelentes aulas oferecidas!
Prof. Dr. Santino Nunes Lacanna
Presidente do IEP - Hospital Santa Paula

HSP PRIVILLEGE

Fotos dos ganhadores
do 2º Trimestre:

O programa de fidelização do hospital Santa Paula proporcionou aos nossos médicos mais uma premiação.
Confira a lista e as fotos 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!

GENTE Santa Paula
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SERVIÇOS

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

Estamos aguardando seu projeto!
Para mais informações:
Ramal 8349/8156 - Marketing
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COMITÊ DE NOVOS PROJETOS

Pensamento Criativo
A

ntes de descobrirmos o que é pensamento
criativo, vale uma definição bem simples do que é
criatividade.
Criatividade é a capacidade de imaginar, criar ou
inventar algo. Ou seja, para a criatividade não existe
limites.
Em adultos, a criatividade tem sido muitas vezes
reprimida por meio da educação, mas ela ainda está
lá e pode ser despertada. Conseguimos isso através
do que é chamado de pensamento criativo.
Dê espaço e tempo ao pensamento criador.
Incentive a produção de idéias criativas.
Desafie a imaginação.

Dê liberdade à expressão de idéias originais, diferentes…
O pensamento criativo é a capacidade com maior
potencial no intelecto humano.
Para libertar o pensamento criativo além de um
clima criativo é preciso não ter medo das idéias que
nascem, aceite-as assim que surgirem. Independente se lógicas, ilógicas, bonitas, difíceis, malucas...
Um clima criativo é o que:
- favorece a descoberta
- promove a curiosidade intelectual
- incita o questionamento
- indaga sobre o futuro
- privilegia a transdisciplinaridade

Pensamento Crítico

Pensamento Criativo

analítico
convergente
vertical
probabilidade
julgamento
focado
objetivo
responder
lado esquerdo do cérebro
verbal
linear
raciocínio
sim, mas

gerador
divergente
lateral
possibilidade
julgamento suspenso
difundir
subjetivo
uma resposta
lado direito do cérebro
visual
associativo
novidade, riqueza
sim e

Com base nos estudos de Robert Harris
GENTE Santa Paula
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USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

O que o dinheiro não pode comprar

O dinheiro pode comprar alguma felicida-

de, mas não o dom da alegria. Ninguém pode
pagar pelo que a vida oferece de graça. Afinal,
“a felicidade é igual no súdito e no rei”, disse o
poeta inglês Alexander Pope.
O dinheiro não compra a ética, o moral e
menos ainda o caráter. Aliás, tudo que envolve
dinheiro é um bom medidor, bom teste para os
adjetivos acima. Mesmo quem tem tudo ou condição de ter pode descobrir a satisfação de viver
de maneira simples, porém feliz. Já ouviu uma
frase que diz assim: Pobre menina rica? Pois é,
está cheio delas por aí. O dinheiro pode comprar a cama, mas não o descanso; atrair pessoas,
mas não necessariamente amigos; pode comprar
alguém, mas não o amor de alguém; pode pagar
boas escolas, mas não a inteligência.
Dinheiro é necessário óbvio, mas não consegue por si só preencher o coração e satisfa-
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zer a alma. Ele proporciona alegrias momentâneas e materiais, mantém unido o que está separado
e também, distancia muitas vezes da verdade. Por
isso resolvemos desta vez falar do uso consciente do
dinheiro mexendo com seus sentimentos e fazendo
com que você repense nos seus valores!
Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing

SUPER INTERESSANTE

Marketing
Viral

Quem nunca passou um vídeo engraçado pra

outra pessoa pelo youtube? Ou então quem nunca
recebeu um vídeo para ser visto? Eles podem ser
engraçados, educativos, interessantes ou até ruins, o
fato é que o sucesso dessa disseminação de vídeos na
net se faz muitas vezes através dos próprios usuários
da Internet.
Esse efeito de espalhar uma mensagem por meio
do boca a boca, com o envio de uma mensagem de
uma pessoa a outra, cria uma corrente que espalha
a comunicação por milhares ou milhões de pessoas
sem muito esforço. Isso é chamado de marketing viral, é semelhante como um vírus que contraímos e
passamos para outras pessoas.
Temos alguns exemplos de vídeos que viraram
marketing viral bem sucedidos, um é o caso da empresa vivo com a campanha do vídeo “EDUARDO
E MONICA”, o casal eternizado na música do legião

urbana, onde o vídeo da operadora foi visto por
mais de 2,8 milhões de pessoas no youtube em menos de 4 dias de seu lançamento.
Outro exemplo foi da empresa Nokia, com o filme “perdi meu amor na balada” - a campanha começou com um vídeo postado no youtube, em que
um jovem supostamente pedia a ajuda das pessoas
para encontrar uma garota que conhecera em uma
casa noturna de São Paulo. Essa campanha foi intensamente compartilhada em redes sociais por internautas que se comoveram com o apelo do rapaz e
só dois dias depois descobriram que se trava de um
lançamento do novo celular da Nokia.
Com estes exemplos, podemos afirmar que a melhor propaganda e o “boca a boca” e com todas essas
ferramentas que temos hoje em dia, qualquer projeto pode dar certo. Pense nisso!!!
Elaysa Pires - Analista ADM. SR.
GENTE Santa Paula
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CAPA

Aberto para Balanço
Estamos chegando a mais um fim de ano e com

isso vem a famosa frase: “fechado para balanço”, mas
dessa vez nossa proposta é justamente o contrário
estar “aberto para balanço”.
Aberto para balanço? Sim, aberto para balanço.
Projetamos muitos desejos no começo do ano e agora é hora de analisarmos o que alcançamos e o que
ficou pendente. Não é hora de frustrações com pendências e sim de reflexões em busca de novos caminhos e soluções.
No quesito trabalho, foi um ano de conquista
para todos nós. Conquistamos a tão sonhada acreditação da Joint Commission International, e isso é
mérito de todos que colocaram o objetivo do hospital como o seu próprio objetivo. Mas na verdade
todos nós sabemos que só evolui quem aprende, e
para isso acontecer precisamos analisar o que foi feito para caprichar no que faremos nos próximos dias,
meses e anos.
Ao olhar com serenidade e gratidão o ano que
está por terminar, e encontrar erros, alegre-se, pois
você tem a oportunidade de começar de novo. Erros
são bons, desde que você seja lúcido para perceber
que errou e ser humilde em assumir a responsabilidade, esperto para consertar o resultado e inteligente para incorporar o aprendizado e isso só acontece
quando estamos ABERTOS PARA BALANÇO.
É necessário termos bom senso para mantermos
o equilíbrio nas atitudes e decisões tomadas. Assim,
podemos mudar e tomar atitudes diferentes e dar
um colorido especial para nosso cotidiano, que muitas vezes, poder ser cinza.
A vida é cheia de significados, e em muitas situações precisamos manter a mente e o coração abertos
para entendê-los.
14 | GENTE Santa Paula

CAPA

Reflita
Autoestima

Todos podem brilhar, de maneiras
e intensidades diferentes.
O seu brilho é único, é especial, é
um presente para você mesmo.

Pensamento
Positivo

Acredite, pois você tem poderes!
Tudo que lutamos para conseguir é
preciso também pensar que vai dar
certo. O Pensamento Positivo atrai
realizações reais.

Felicidade

Não precisamos viver em busca da
Felicidade, pois plena, talvez ela
não exista. Porém, é feita de momentos, atitudes, conquistas e surpresas.

Compreensão

Compreenda que a Vida é um ensinamento, muitas vezes vem em
forma de críticas. Aprenda a torná-las construtivas. Ser humilde pode
oferecer o crescimento.

GENTE Santa Paula
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Treinamento de Atendimento
ao Paciente em

Parada Cardiorrespiratória
P

ara garantir a segurança ao
paciente no atendimento à parada
cardiorrespiratória foi desenvolvido
pelo Serviço de Educação Continuada um cronograma semestral de
treinamentos em técnicas de reanimação.
O conteúdo foi elaborado de
acordo com as diretrizes da American Heart Association, dispondo do
uso de manequim para simulações
realísticas com a participação de todos os colaboradores que prestam
assistência ao paciente. As aulas são
ministradas por profissionais qualificados que possuem a certificação
Advance Cardiologic Life Support ACLS ou Suporte Avançado de Vida
em Cardiologia - SAVC.
O cronograma de treinamento
está disponível na agenda corporativa e divulgado através da comunicação interna pelo sistema TASY.
Para mais esclarecimentos fale
com a equipe do Serviço de Educação Continuada no ramal 8222.
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NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Apnéia do Sono

SE VOCÊ RONCA, SAIBA QUE PODE SER UM INCÔMODO PARA A PESSOA AO LADO, MAS PARA
VOCÊ PODE SER O SINAL DE UMA DOENÇA MUITO GRAVE E EVOLUTIVA !

A

Síndrome da Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do
Sono (este é o nome completo da apnéia do sono) é um
distúrbio provocado pela obstrução dos canais respiratórios (especialmente na garganta) durante o sono, culminando numa diminuição drástica no fluxo de ar, chegando às vezes, a obstruí-lo completamente, levando a
paradas respiratórias. Frequentemente estas paradas respiratórias são em um número tão grande durante a noite
que poucos leigos podem imaginar tamanha gravidade...
Lembramos que Apnéia significa “parada respiratória” e
Hipopnéia significa “diminuição da respiração”, mas clinicamente a repercussão é praticamente a mesma.
Durante o sono, o paciente sente por vezes como se
estivesse “um engasgo forte” e depois “puxa a respiração
com muita força, fazendo um barulho muito alto”, assustando a pessoa que está ao lado, dando a impressão de
que está sufocado. Muitas vezes acorda assustado neste
momento, chegando até a ter uma sensação de “morte
iminente”.
Na grande maioria dos casos o paciente RONCA.
Durante muitos anos o ronco foi interpretado erroneamente como sendo apenas um “barulho” que incomoda.
Sim, o incômodo existe e é bastante grande. Mas, devemos interpretar o ronco como um “aviso”, um sintoma, e
procurar ajuda médica.
Ainda existe um preconceito grande em nossa sociedade quanto ao ronco. Na maioria das vezes as pessoas
têm vergonha de dizer que roncam, como se isto dependesse da vontade deles...
Certamente o ronco pode criar situações bastante
constrangedoras e até ser motivo de separação de casal.
Geralmente, quem tem Apnéia do sono sofre com
muita sonolência e cansaço constante durante o dia, causados obviamente por uma noite de sono pouco relaxante. O paciente acorda sentindo-se mais cansado do que
quando foi dormir!
A pouca oxigenação do cérebro e dos tecidos pode levar a uma grande dificuldade de concentração, especialmente para atividades mais repetitivas. Muitos pacientes
têm forte propensão a dormirem lendo um livro ou assistindo televisão. Podem até acontecer cochilos dirigindo
automóveis ou caminhões levando a acidentes que chegam a ser graves demais.
No entanto, existem ainda inúmeras outras conseqüências graves, como a forte relação com a Hipertensão
Arterial, Arritmias Cardíacas, Doenças nas Coronárias,
Insuficiência Cardíaca, morte súbita dormindo, redução
da quantidade de sono profundo e até diminuição da libido e impotência sexual.
Também pode ocorrer redução da memória e dificul-

dade para assimilar novas informações além de maior irritabilidade e labilidade emocional.
Em crianças, este distúrbio pode causar também uma
hiperatividade, baixo rendimento escolar, déficit de atenção etc.
Cuidado: ao contrário do que muitos pensam, não é
normal a criança roncar constantemente ! Roncar eventualmente, como por exemplo, depois de uma festa de aniversário ou depois de correr bastante é normal. O que não
é normal é o ronco todos os dias.
Então, como fazer o diagnóstico desta doença tão terrível ?
O ideal é procurar um médico otorrinolaringologista
para avaliação completa de toda via respiratória alta e dos
detalhes todos desta doença.
Deve-se pesquisar a história clínica de forma minuciosa e avaliar as estruturas da garganta e nariz. Desvios
de septo nasal, pólipos nasais ou até mesmo uma rinite alérgica intensa podem prejudicar muito. Amígdalas
crescidas são um fator bastante comum nestes pacientes.
A obesidade tem um papel fundamental nesta doença, retroalimentando-a. Ou seja, a própria Apnéia do
sono leva a alterações endocrinológicas que levam ao sobrepeso que pioram a apnéia e assim o ciclo continua. Isto
pode explicar várias situações onde a pessoa tem sobrepeso e não consegue emagrecer de jeito nenhum.
A forma mais confiável de diagnosticar, quantificar e
seguir todo tratamento é o exame de POLISSONOGRAFIA.
Existem cirurgias, mas são raras exceções que devem
ser avaliadas caso a caso.
O aparelho de pressão positiva (CPAP) é uma opção
bastante segura e eficaz no controle desta doença. Apesar
de haver muito preconceito ainda contra este tratamento,
continuamos a indica-lo como primeira opção na maioria dos casos.
Pode ser também utilizado no tratamento um aparelho dentário especial para esta doença. Trata-se de um
dispositivo de avanço de mandíbula. Ele mantém a arcada
dentária inferior avançada quando se dorme e assim abre
espaço no fundo da garganta, muitas vezes controlando
o problema.
Não deixe a doença evoluir e causar muitos males à
saúde. Nem em você e nem em nenhum ente querido seu.
Relate o ronco se você presencia e oriente sempre para
procurar ajuda médica.
A detecção precoce e tratamento imediato são as melhores maneiras de evitar-se muitos transtornos futuros.
E infelizmente, esta doença é sim progressiva e tem relação direta com muitos problemas graves.
Dr. Jamal S. Azzam
GENTE Santa Paula
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GENTE ESPORTE

Handebol
P

ara quem quer conquistar uma boa saúde,
uma boa qualidade de vida, mas não gosta muito de
praticar esportes individuais uma alternativa é partir para o esporte coletivo. Pode ser um pouco mais
difícil de se praticar, em razão da necessidade de um
determinado número de pessoas e espaço físico específico para praticá-lo, mas driblado esse obstáculo
não há mais desculpas para não se praticar uma atividade em grupo e conquistar a tão sonhada qualidade de vida.
Uma das alternativas de esporte coletivo é o handebol, que atualmente é o mais praticado nas escolas
do Brasil. Trata-se de um esporte que é jogado com
as mãos que desenvolve o raciocínio rápido, preparo
físico, velocidade, agilidade, percepção de espaço e
tempo, equilíbrio, coordenação motora, integração
e espírito de trabalho em equipe, força e potência de
membros inferiores (pernas) e superiores (braços).
Além de ser um esporte com bastante contato físico
e de alto gasto calórico.
O handebol (português do Brasil) ou Andebol
(português europeu) foi criado pelo alemão Karl
Schelenz, em 1919. O jogo inicialmente foi disputado em um campo similar ao utilizado no futebol, inclusive até a baliza ou “trave” (palavra mais utilizada
entre os participantes) era igual, com 11 jogadores
de cada lado, cujo objetivo era marcar o maior número possível de gols.
Em 1927 foi criada a Federação Internacional de
Andebol Amador (FIHA). Nove anos depois (1946),
os suecos oficializaram o seu handebol de salão com
7 jogadores durante o congresso de Conpenhaga,
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que fez a FIHA alterar seu nome para Federação Internacional de Andebol ( FIH) confirmando a modalidade com 7 jogadores e não mais 11.
A Federação Alemã de Handebol incluiu a modalidade nos jogos Olímpicos de Berlim em 1936,
ainda com 11 jogadores, depois foi retirado e voltou
somente em 1972, em Munique, já utilizando a sua
nova versão (7 jogadores), com a inclusão do handebol feminino.
No Brasil o handebol surgiu após a 1ª Grande
Guerra Mundial, em função do elevado grupo de
imigrantes alemães que se estabeleceram na região
Sul. Por causa das semelhanças climáticas com o seu
país favoreceu o maior contato por partes dos Brasileiros com a cultura, tradição folclórica e atividades
recreativas e esportivas por eles praticada, dentre os
quais o Handebol de Campo. No entanto, o Handebol teve seu maior desenvolvimento na cidade de
São Paulo após a criação da Federação Paulista de
Handebol, em 1940 com a oficialização do esporte
no país em 1954, com a criação do 1ª Torneio aberto
de Handebol o qual foi jogado em campo improvisado ao lado do campo de futebol de Esporte Clube
Pinheiros.
Em 1ª de Junho de 1979 foi fundada a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).
Em 2012 (Olimpíadas de Londres), o Brasil conquistou a sua melhor classificação em Olimpíadas
com o time feminino conquistando a 6ª colocação.
Os vencedores das Olimpíadas de Londres foram: Noruega (feminino) e França (Masculino).
Fonte: Confederação Brasileira de Handebol - http://
www.brasilhandebol.com.br/

TAM Viagens
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POR CÁ E POR LÁ

Ilha Grande

A maior ilha de Angra dos Reis é o paraíso de

aventureiros e de quem quer apenas curtir belas
praias. A Ilha Grande possui muitas belezas e histórias para enriquecer a viagem de qualquer um.
No passado, esta bela ilha, foi invadida e atacada
por piratas, serviu de rota para o tráfico de escravos,
se tornou abrigo de um lazareto, da Colônia Penal
Cândido Mendes e foi palco de muitas outras histórias interessantes.
20 | GENTE Santa Paula

Em 2007 a Ilha Grande foi eleita uma das Maravilhas do Rio de Janeiro e ficou em 2º lugar, perdendo apenas para o Pão de Açúcar.
Seus 192km² abrigam 106 praias, cachoeiras,
rios, lagoas, montanhas e picos. No lado voltado
para o oceano estão as praias mais desertas com um
cenário paradisíaco, é deste lado que fica a Reserva
Biológica da Praia do Sul, com Mata Atlântica inteiramente preservada. Para conhecer bem toda essa

POR CÁ E POR LÁ

diversidade há inúmeras trilhas.
Para chegar a este paraíso feito por Deus, temos
duas alternativas: Rodovia Presidente Dutra ou pela
Rodovia dos Imigrantes.
Ilha Grande é um lugar onde você fará passeios
de barco inesquecíveis, mergulhos em grutas e lugares repletos de vida marinha, conhecerá praias semidesertas, tomará banho em cachoeiras de águas cristalinas e fará muitos amigos, além de ser um recanto

perfeito para toda a família.
Então, está esperando o que para conhecer
este paraíso ecológico?
Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_Grande_(Rio_de_
Janeiro)
http://br.ilhagrande.com/sys/
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POR CÁ E POR LÁ

Capadócia

Das planícies lunares elevam-se formações ro-

chosas longilíneas que se assemelham a cogumelos,
conhecidas como “chaminés-de-fada”. Nas encostas terrosas, casas são construídas dentro da rocha,
umas depois das outras, criando a ilusão de um gigantesco formigueiro, e, sob o chão, cidades escondidas. As cavernas também abrigam igrejas, centenas delas cristãs, muitas das quais guardam afrescos
bizantinos. E no céu, balões pontuam o azul limpo
nas primeiras horas da manhã. É mais ou menos
isso a Capadócia, região bem no centro da Turquia
que poderia ser o inacreditável cenário de um filme
22 | GENTE Santa Paula

de ficção científica.
A cerca de 700 km de Istambul, a região é um dos
principais destinos turísticos do país e um de seus
pedaços de história mais rica.
Composta por formações rochosas exóticas que
serviram de abrigo há décadas atrás, a Capadócia
reserva aos visitantes áreas de lazer, igrejas e condomínios em um local nada convencional: dentro de
cavernas, inclusive com um hotel, local de descanso após alguns passeios, como conhecer as pinturas
produzidas pela população regional.

POR CÁ E POR LÁ

Kaymakli e Derinkuyu são cidades subterrâneas
de Capadócia
Construído pela população local, o ambiente se
encontra em sete andares abaixo da terra, onde, antigamente, serviu para o refúgio dos conflitos armados. Engana-se quem pensa que o local é quente e
abafado, pois tudo foi milimetricamente planejado
por engenheiros e arquitetos.
As paisagens de jeito lunar da Capadócia são tão
desconcertantes que devem ter ajudado nos mitos
que levaram São Jorge, nascido ali no século 3, a ser
uma celebridade de diferentes religiões. O mártir

tornou-se rapidamente um dos maiores ícones de
devoção no Oriente Médio e depois em todo o mundo ocidental, entre dragões, subidas à Lua e outras
passagens heroicas.
O passeio que não pode faltar é voar de balão!
Sem dúvida é o ponto alto quando se fala em aventura, que ocorre no início da manhã e percorre campos e vales. Após chegar ao limite de 600 metros de
altura é possível obter uma visão ampla da região.
Capadócia é o encontro da imaginação humana
com a obra feita pelo homem.

GENTE Santa Paula
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DNA CULTURAL

Para Ler
A Culpa É Das Estrelas
Autor: John Green

Hazel é uma paciente terminal. Ainda que, por um milagre da medicina, seu
tumor tenha encolhido bastante, o que lhe dá a promessa de viver mais alguns
anos, o último capítulo de sua história foi escrito no momento do diagnóstico. Mas em todo bom enredo há uma reviravolta, e a de Hazel se chama
Augustus Waters, um garoto bonito que certo dia aparece no Grupo de Apoio
a Crianças com Câncer. Juntos, os dois vão preencher o pequeno infinito das
páginas em branco de suas vidas.

Manuscrito Encontrado Em Accra
Autor: Paulo Coelho

14 de julho de 1099. Enquanto Jerusalém se prepara para a invasão dos cruzados, um grego conhecido como Copta convoca uma reunião com os jovens e
velhos, homens e mulheres da cidade. A multidão formada por cristãos, judeus
e muçulmanos chega à praça achando que irá ouvir uma preleção sobre como
se preparar para o combate, mas não é isso que o Copta tem a lhe dizer. Tudo
indica que a derrota é iminente, mas o grego só quer instigar as pessoas a buscarem a sabedoria existente em sua vida cotidiana, forjada a partir dos desafios
e dificuldades que têm de enfrentar. O verdadeiro conhecimento, acredita, está
nos amores vividos, nas perdas sofridas, nos momentos de crise e de glória e na
convivência diária com a inevitabilidade da morte. Na tradição de O Profeta,
de Khalil Gibran, o Manuscrito encontrado em Accra, de Paulo Coelho, é um
convite à reflexão sobre nossos princípios e nossa humanidade.

O Melhor de Mim - o Primeiro Amor Deixa Marcas Para a Vida
Inteira - Indicação: Vinícius Viana – menor aprendiz - marketing
Autor: Nicholas Sparks

Na primavera de 1984, os estudantes Amanda Collier e Dawson Cole se apaixonaram perdidamente. Embora vivessem em mundos muito diferentes, o amor que
sentiam um pelo outro parecia forte o bastante para desafiar todas as convenções de Oriental, a pequena cidade em que moravam. Nascido em uma família
de criminosos, o solitário Dawson acreditava que seu sentimento por Amanda
lhe daria a força necessária para fugir do destino sombrio que parecia traçado
para ele. Ela, uma garota bonita e de família tradicional, que sonhava entrar para
uma universidade de renome, via no namorado um porto seguro para toda a sua
paixão e seu espírito livre. Infelizmente, quando o verão do último ano de escola
chegou ao fim, a realidade os separou de maneira cruel e implacável.
Fontes: http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/4073261/a-culpa-e-das-estrelas/; http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/4073961/manuscrito-encontrado-em-accra/; http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/4039544/o-melhor-de-mim-o-primeiro-amor-deixa-marcas-para-a-vida-inteira/
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Para Assistir
À Beira do Caminho
Lançamento: 10 de agosto de 2012
Duração: 1h 42min
Diretor: Breno Silveira
Elenco: João Miguel, Vinicius Nascimento, Ângelo
Antônio
Gênero: Drama
Nacionalidade: Brasil
Sinopse
Para fugir dos traumas do passado, o caminhoneiro
João (João Miguel) resolve deixar sua cidade natal
para trás e cruzar o país. Ele dirige Brasil afora, sempre solitário, até que numa de suas viagens descobre
que o menino Duda (Vinicius Nascimento) se escondeu em seu caminhão. Duda é órfão de mãe e
está à procura do pai, que fugiu para São Paulo antes
mesmo dele nascer. A contragosto, João aceita levá-lo até a cidade mais próxima. Entretanto, durante a
viagem nascem elos entre os dois, que faz com que
João tenha coragem para enfrentar seu passado.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-206129/
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Para Assistir
Paraísos Artificiais
Lançamento: 20 de julho de 2012
Duração: 1h 40min
Direção: Mark Andrews, Brenda Chapman
Elenco: Kelly MacDonald, Billy Connolly, Emma
Thompson
Gênero: Animação, Aventura, Comédia
Nacionalidade: EUA
Classificação: A partir de 3 anos
Sinopse
A jovem princesa Merida foi criada pela mãe para
ser a sucessora perfeita ao cargo de rainha, seguindo
a etiqueta e os costumes do reino. Mas a garota dos
cabelos rebeldes não tem a menor vocação para esta
vida traçada, preferindo cavalgar pelas planícies selvagens da Escócia e praticar o seu esporte favorito, o
tiro ao arco. Quando uma competição é organizada
contra a sua vontade, para escolher seu futuro marido, Merida decide recorrer à ajuda de uma bruxa, a
quem pede que sua mãe mude. Mas quando o feitiço
surte efeito, a transformação da rainha não é exatamente o que Merida imaginava... Agora caberá à
jovem ajudar a sua mãe e impedir que o reino entre
em guerra com os povos vizinhos.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-135528/
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Para Visitar
Coffee Lab
O

Coffee Lab é um laboratório de torra, degustação e preparo de cafés de qualidade, focado em
micro lotes com características singulares, responsabilidade eco social e rastreabilidade do pé ao pacote.
Nosso portfólio de grãos e de bebidas à base de
café é o resultado de cinco fatores principais:
• Atualização constante de conhecimento na área
de café;
• Contato constante com o consumidor final;
• Equipamento de ponta;
• Método e disciplina;
• Muito, muito amor por café.

Serviços

Consultoria a cafeterias, restaurantes e redes:
desenvolvimento de cartas e cardápios de café, padronização da operação, auxílio funcional arquitetônico, treinamento e acompanhamento de equipes,
manutenção e avaliações periódicas.
Desenvolvimento de blend: desenvolvimento de
produtos de café para produtores e torrefadores com
o objetivo de incrementar qualidade, otimizar recursos e direcionar o produto para específicos nichos. O
procedimento de torra padronizado também é desenvolvido no processo.
Palestras com degustação e eventos personalizados: palestras e serviços especiais com Baristas
são desenvolvidos sob medida, personalizados para
cada situação ou evento.
Treinamentos operacionais: treinamentos direcionados à extração de expresso e produção de
bebidas lácteas dentro das regras internacionais de
operação com Cafés Especiais.
Endereço: Rua Fradique Coutinho, 1340
Bairro: Pinheiros / Vila Madalena
Tel.: (011) 3375-7400

vem acompanhado de uma lasca de queijo grana
padano, capaz de realçar as notas naturalmente adocicadas e o corpo da bebida. Para experimentar um
método de extração diferente, peça o aeropress, um
café coado sob pressão. Igualmente atraente, o cardápio de petiscos inclui biscoito de polvilho trazido
à mesa acompanhado de um pequeno pote de cream cheese temperado com flor de sal. Não deixe de
provar a xícara repleta de bolinhas de sagu cozidas
em café e finalizada por creme de baunilha orgânica.
Fontes:
http://raposeiras.com.br/
http://vejasp.abril.com.br/comidinhas/coffee-lab-fradique-coutinho

Resenha por Helena Galante

A cafeteria da barista Isabela Raposeiras foi eleita a melhor da cidade na edição “Comer & Beber”
e tem uma legião de fãs de seus “rituais”, como são
chamados os variados modos de preparo dos grãos
torrados lá mesmo. No de número 6, um expresso
GENTE Santa Paula
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ELEGÂNCIA DE BASE

Normas de
Etiquetas e Postura Corporativa

P
rezados colaboradores,
Com intuito de seguir a legislação e fortalecer as informações contidas na

norma de etiqueta e postura corporativa, solicitamos que cumpram todas as
regras estabelecidas.

Equipe Administrativa:
Adorno e roupas discretas.
Não é permitido o uso de roupas curtas, decotadas e transparentes.
Não é permitido o Casual Day.

Equipe Assistencial:
Uso do uniforme somente no expediente do trabalho.
Não é permitido o uso de adornos.
Uso de sapato fechado e baixo.
Não é permitido o Casual Day.
Observação:
Casual Day: calça jeans, tênis, camiseta, camisas pólo, chinelo, rasteirinha,
bermuda, shorts, boné entre outros.
Para mais esclarecimentos fale com o seu gestor ou procure o departamento de Recursos Humanos - ramal 8256.

GENTE Santa Paula
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ELEGÂNCIA DE BASE

Elegância e Moda...
É Assunto de HOMEM, Sim Senhor.
J

ustiça seja feita. Se você não é tão chic quanto ela, a
culpa não é sua.
Quando você nasceu, ganhou miniaturas de automóveis, de aviões e até uma conta poupança em seu nome.
No entanto, o único presente “vestível” com que você foi
contemplado foi a camiseta do time de futebol do seu pai.
O que não é um começo glorioso na direção da elegância
e de estilo. A partir daí, mamãe se encarregou de tudo:
comprava, combinava e produzia suas roupas.
E hoje, como ficamos? Você não tem mais aquela
consultoria sobre sua aparência, mas é capaz de perceber,

inquieto, o quanto este assunto conta pontos no trabalho,
no convívio social, no relacionamento com as mulheres.
Seja franco:
1) Como você se sai na hora de combinar a camisa de
listras com o paletó xadrez ?
2) Que raio de convite é este que pede “tenue de ville”?
3) O que levar para uma viagem de negócios?
Não desanime. Tudo se aprende. Domine a linguagem, entenda o mecanismo, conheça os códigos e deixe
as mulheres fora disso. Seja independente, rapaz!
Como é que você, um sujeito tão esperto, que domina
com a maior tranquilidade o manual do seu carro, sabe
instalar um microcomputador de última geração, entende de bolsa de valores, sabe a diferença sobre um pistão
e uma biela, perde completamente a pose e se encolhe
como um rato quando o assunto é moda, estilo e comportamento?
Você não acha que está na hora de aprender a cuidar de uma das coisas mais importantes da vida, VOCÊ
MESMO? É muita irresponsabilidade deixar sua aparência nas mãos de outra pessoa, seja ela uma super mãe,
uma mulher apaixonada ou uma namorada que só quer
o seu bem. É natural que dentro deste quadro você sinta
calafrios cada vez que pensa em moda e elegância. Os homens param de dar importância à aparência e acreditam
ter coisas mais sérias com que se preocupar como a carreira, a família e as contas a pagar. Não tem tempo, dizem,
nem dinheiro para tanto. Costumam ser essas as suas
desculpas para descuidar-se do guarda-roupa quando, na
verdade, a competição continua. Desta vez pelo emprego,
por prestígio, reconhecimento intelectual, oportunidades, sucesso e sempre pelas mulheres.
Onde é que você está com a cabeça para não se preocupar com sua imagem?
Volte à luta, homem. Volte para frente do espelho. O
que está em causa aqui é sua identidade, não é a questão
de vaidade. Aprenda o que lhe vai bem. Ocupe-se de novo
do seu cabelo, do seu perfume, do seu desempenho intelectual e físico.
Você vai se divertir e ver o resultado que isso dá.
Hoje você resolve sua vida com poucas peças de muita
qualidade, critério rigoroso, orçamento bem distribuído,
bom senso e próprio estilo.
O Interesse é só seu. O mundo vai agradecer o esforço
e, certamente, retribuir.
Por Wesley Oliveira – consultor de apresentação
pessoal
Fonte: livro CHIC Homem, Glória Kalil
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BEM TEMPERADOS

Receitas práticas e fáceis de fazer para as festas de Natal e Ano novo
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BEM TEMPERADOS

Tradicional Farofa para acompanhar ou rechear
(Frango, Chester ou Perú)
Ingredientes:

1/2 kg de farinha de mandioca
100 gr de bacon picado
100 gr de azeitonas picadas e sem caroço
100 gr de uvas passa
01 cebola media bem picada
01 colher cheia de manteiga ou margarina
02 dentes de alho bem picados
Sal e pimenta a gosto

Modo de fazer:

Em uma frigideira fritar bem o alho, a cebola o bacon na manteiga,
depois acrescentar as uvas a s azeitonas e por último a farinha,
provar e colocar sal e pimenta.

Claudio Escobar
Chef
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BEM TEMPERADOS

Tradicional Ponche Tropical
Ingredientes:

1/2 abacaxi bem picado
02 maçãs sem casca bem picadas
02 laranjas em rodelas finas
01 taça de vinho tinto (qualquer)
02 litros de guaraná

Modo de fazer:

Misturar tudo e servir bem gelado.

Claudio Escobar
Chef
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BEM TEMPERADOS

Ingredientes:

1 pacote de talharine
100 gr de bacon frito ou cubos de presunto
3 ovos batidos
2 caixinhas de creme de leite
Pimenta do reino á gosto

Modo de fazer:

Cozinhar o talharine em água e sal, em uma panela colocar o creme de leite e
os ovos batidos ate ferver, desligar acrescentar o bacon e despejar em cima da
massa.

Claudio Escobar
Chef
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BEM TEMPERADOS

Massa para torta doce:

02 xícaras de farinha
02 colheres cheias de manteiga ou margarina
01 colher de chá de açúcar
Um pouco de leite
Misturar tudo até ficar uma massa lisa, embrulhar em fita filme e deixar gelar por uns 30 minutos.

Creme confeiteiro:

01 litro de leite integral
03 ovos bem batidos na batedeira por cerca de 15 minutos
01 colher de sopa de maizena
03 colheres de sopa de açúcar
01 colher de sobremesa de essência de baunilha
Em uma panela ferva o leite após fervido, acrescente o açúcar, a maizena, a baunilha e em fogo bem baixo os ovos, mexer sempre ate engrossar e deixar esfriar.
Frutas fatiadas ao seu gosto pode ser maçã, morango, ameixa, kiwi,
pêssego, uva... Use a imaginação.

Modo de montar:

Com um rolo de macarrão ou garrafa abra a massa e coloque em uma
forma baixa, pode ser de pizza, fure com um garfo todo o fundo da
massa para não levantar bolhas e colocar para assar por uns 20 minutos
até ficar levemente dourada.
Espalhar o creme por cima após a massa esfriar e cobrir com as frutas,
servir gelada.
Claudio Escobar
Chef
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CORPO E ALMA

Equilíbrio
O

equilíbrio emocional é extremamente importante para
tomarmos decisões certas na nossa vida.
O nosso equilíbrio emocional depende do conhecimento
que temos e da influência que estes têm sobre o nosso pensamento, comportamento e atitudes.
Citamos como exemplo o que Bryam Dyson disse sobre
o equilíbrio. Imaginem a vida como um jogo, no qual vocês
fazem malabarismo com cinco bolas que lançam ao ar. Essas
bolas são: o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o espírito.
Estas bolas do malabarismo e equilíbrio da vida são de vidro
e se caírem no chão ficarão danificadas. Por isso busquem sempre manter o equilíbrio para não deixá-las cair.
Mas lembre-se que temos ferramentas que nos auxiliam
nesse equilíbrio.
Não podemos ter medo de apreender, o conhecimento é
uma das ferramentas mais poderosas para manter este equilíbrio. Lembrando sempre que a vida não é uma corrida e sim
uma viagem que deve ser desfrutada.

GENTE Santa Paula
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QUALIDADE

Acreditado
Joint Commission International

Nove de Agosto de 2012, data que ficará eter-

namente marcada nos anais da história do Hospital
Santa Paula. Por volta do meio-dia a noticia se espalhou com a velocidade do fogo no rastilho de pólvora: Fomos acreditados. Telefones não paravam de
soar, telas dos computadores exibiam a auspiciosa
notícia, enquanto outros se deslocavam rapidamente transmitindo pessoalmente a boa nova.
Rapidamente grupos de colaboradores foram se
reunindo para compartilhar a alegria da conquista.
O cenário era de sorrisos estampados no rosto de
todos, apertos de mãos e abraços dos colaboradores
cumprimentando-se mutuamente.
A grande maioria possuída por uma emoção incontida derramava lágrimas expressando toda felicidade do momento. Certamente todos se reportaram ao trabalho árduo, iniciado há dezoito meses,
quando foi decidido que acreditação pela Joint era
uma meta institucional. Havia um histórico de im-
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portantes conquistas anteriores, porem esta parecia
mais desafiadora. O que se viu foi toda equipe de colaboradores envolvida na difícil tarefa, caminhando
por um caminho pedregoso, vencendo obstáculos
rumo à meta programada. Se em alguns momentos
houve alguma dúvida se seria possível conseguir o
sucesso, esta era rapidamente superada pela convicção que eram capazes. Foi uma vitória de superação,
envolvimento, trabalho diuturno, na qual todos os
componentes da equipe de colaboradores desempenharam um papel relevante.
Hoje fazemos parte de um restrito grupo de hospitais de elite, que podem ostentar o “Selo Dourado”
da acreditação pela Joint Commission.
Todos os colaboradores podem orgulhosamente alardear: eu trabalho em um hospital acreditado
pela Joint Commission.
Parabéns!
Dr. José Paulo Cividanes
Diretor da Qualidade

QUALIDADE

Desafios enfrentados na trajetória JCI:

“Fomos ousados,solidários e conseguimos mostrar nosso diferencial. Parabéns
Equipe HSP pela conquista da Acreditação JCI”
Débora Mansur – Gerente de Enfermagem

O grupo Santa Paula, não quer fazer somente um trabalho, mas escrever uma
história.
Prof. Dr. Luiz Fernando Lobo

“O uso de medicamento é hoje, sem dúvida, uma das maiores preocupações para a
equipe multidisciplinar e para o paciente,
e qualquer erro pode ocasionar eventos
muitas vezes irreversíveis e dessa forma
um dos desafios foi e continuará sendo o
gerenciamento da cadeia de medicamento em toda a instituição hospitalar.
A conquista só foi possível, pois todos remaram na mesma direção com um único
objetivo: melhorar cada dia mais a assistência prestada ao nosso paciente.”
Carla Fernandes

Foi um prazer ter atuado como Consultora Educacional do CBA no Projeto de
preparo do Hospital Santa Paula para a
Acreditação da JCI. Desde o início do
Projeto, em fevereiro de 2011, percebemos o poder de mobilização das lideranças e, principalmente, a forte integração
interdisciplinar. As lideranças souberam
manter o foco durante todo o Projeto,
cumprindo cronogramas e seguindo o
planejamento para as ações de melhoria.
Parabéns a todos os profissionais desta
instituição pelo reconhecimento alcançado.
Nancy Yamauchi - Consultora Educacional do CBA

“A JCI nos concedeu a oportunidade para
um grande desafio. Que através da força,
vigor e valentia de cada colaborador nos
proporcionou mais este notável êxito.
Prova evidente da dimensão do amor e
união da família Santa Paula”
Carlos Alberto da Silva
Analista da Qualidade Jr.

“Para a equipe do Hospital Santa Paula,
desafios existem para serem vencidos e
os resultados comemorados “
Dr. José Paulo Cividanes
Diretor da Qualidade

O grande desafio foi entender o manual (metodologia) da JCI, conscientizar
e treinar os colaboradores na mudança
nos processos, mas com o trabalho em
equipe, foi essencial para a conquista da
JCI e um grande desafio que se tornou
pequeno diante da dedicação e empenho
de todos em prol de um único objetivo, a
satisfação da conquista.
Ricardo Rios

“Não há limites quando juntamos competência e paixão pelo que fazemos. Estamos cada dia melhores, fazendo história
no melhor hospital para se trabalhar: O
NOSSO! Parabéns Hospital Santa Paula!”
Christiane Padovani - Gerente de Qualidade

“O grande desafio da equipe de Segurança do trabalho, nessa grande trajetória
JCI, foi a conscientização de todos quanto a importância da Prevenção em curto
espaço de tempo, seguindo os conceitos
dos padrões. Foi criar multiplicadores de
tal maneira que mesmo após as auditorias, a prática da segurança e prevenção
tornar-se uma cultura dentor do Hospital e foi exatamente isso que aconteceu.
Por isso a vitória.”
José Ferreira de Souza
Engº de Segurança do Trabalho

“ Tenho uma frase que gosto muito e que
expressa bem esta conquista : Sucesso e o
resultado das coisas bem feitas “
Paula Gallo - Gerente Financeiro

Acreditando fomos acreditados! Dedicando-nos, não vejo limites para nossa
equipe. Nos superamos as expectativas.
Marta Rodrigues - Coordenadora da
Educação Continuada

Se vi mais longe foi porque me apoiei em
ombros de gigantes! (Isaac Newton)
Dr. Raphael Simões

Uma conquista como esta só se consegue
quando tomamos a consciência que nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Trabalho árduo, cooperação, perseverança e acima de tudo amor e dedicação. Um
mais um sempre será mais que dois! O
Santa Paula é assim.
Dr. Marcelo Mendonça

“Uma certificação de qualidade pode ter
início na Alta Direção, mas sua conquista
só é obtida pelo engajamento e auto-motivação de todos os colaboradores”
Dr. Otávio Gebara / Dr. Rafael Munerato

“ A trajetória para a conquista da acreditação foi uma oportunidade de superação e evolução, reformulamos conceitos
e atitudes em busca do sucesso. Agora
fica o novo desafio de utilizar cada vez
melhor a ferramenta conquistada.”
Michelle Assis - Supervisão de Enfermagem

“Nossa acreditação fortaleceu o valor do
trabalho em equipe. Revelou a importância vital da solidariedade, da humildade e
da atitude.
Todos os nossos colaboradores foram
fundamentais por esta conquista!”
Aline Corbeta Siqueira
Gerente de Recursos Humanos

“Para construir uma estrutura física sólida e segura não basta somente ter o
conhecimento, precisamos ir muito mais
além, é necessário comprometimento e
muita dedicação, e estes foram os combustíveis utilizados para alimentar esta
grande máquina chamada Hospital Santa Paula”.
Parabéns a todos.
Walmor Pedro Brambilla Gerente de Engenharia
GENTE Santa Paula
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ESPELHO DO MUNDO

Olimpíadas de Londres 2012
F

oram realizados, na cidade de Londres (Inglaterra), os XXX Jogos Olímpicos. A abertura ocorreu no dia
27 de julho. A cerimônia de encerramento ocorreu em 12
de agosto de 2012.
O principal palco das Olimpíadas foi o Estádio Olímpico de Londres, construído no Parque Olímpico. Sua
capacidade é de 80.000 espectadores. Com toda estrutura em aço, o estádio recebeu a cerimônia de abertura. A
cerimônia de encerramento assim como todas as provas
de atletismo ocorreu neste estádio.
As cerimônias de abertura e encerramento foram vistas pela televisão por, aproximadamente, 4 bilhões de pessoas no mundo todo.
Mascotes das Olimpíadas de Londres 2012

Wenlock e Mandeville
Os mascotes das Olimpíadas de Londres se chamam
Wenlock e Mandeville. São duas gotas de aço feitas em
animação de cartoon.
Tocha Olímpica

A Tocha Olímpica foi anunciada em 26 de maio de
2010. Ela passou pelas mãos de, aproximadamente, 8.000
pessoas, durante 70 dias antes do evento. A tocha saiu da
Grécia em 18 de maio e chegou a Londres no dia 21 de
julho de 2012. Antes da cerimônia de abertura, a tocha
olímpica foi conduzida por sete dias dentro da cidade de
Londres.
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Jogos Olímpicos 2016 começam a ganhar forma na
Cerimônia de Encerramento de Londres 2012
Faltam menos de 1.400 dias para o Rio de Janeiro ter
a honra de sediar a 31ª edição dos Jogos Olímpicos, a primeira a ser realizada na América do Sul.
Até o dia 5 de agosto de 2016 muito há a ser feito
na Cidade Maravilhosa, mas o povo britânico já sentiu
o gostinho do que o mundo todo assistirá nos minutos
finais da Cerimônia de Encerramento das Olimpíadas de
Londres 2012, realizada no estádio olímpico.
Assim que Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro,
recebeu a bandeira com os anéis olímpicos do prefeito de
Londres, luzes coloriram a cobertura do estádio Olímpico
na cor verde e amarela, enquanto a bandeira brasileira era
hasteada e o hino do País, executado.
O início da transição de Londres para o Rio foi marcado pela entrada triunfal do gari Renato Sorriso, figurinha carimbada nos desfiles de Carnaval, sambando e
ensinando um truculento segurança, que encenava uma
tentativa de expulsá-lo do local, a ter um pouco do gingado brasileiro.
Se na festa britânica não faltaram ícones da música
local, como Beatles, Oasis e Queen, a trilha sonora que
marcará os Jogos do Rio também não poderia ser esquecida.
Pouco depois da entrada de Renato Sorriso no palco,
a cantora Marisa Monte, vestida de Iemanjá, interpretou
Bachianas Brasileiras nº 5, de Villa-Lobos, enquanto índios com cocares feitos de led entraram no estádio olímpico, como um tributo à cultura brasileira e aos donos da
terra no ano de 1500.
BNegão, interpretando Maracatu Atômico com direito a uma apresentação de capoeiristas, Seu Jorge, com a
performance de Aquele Abraço e Nem vem que não tem
sobre uma réplica do calçadão de Copacabana, e a entrada triunfal de Pelé, Robert Scheidt e Maurren Maggi também foram momentos marcantes da passagem do bastão
para o Brasil.
O País também aproveitou para mostrar ao mundo
três apostas de medalhas de ouro para os Jogos do Rio: o
pugilista Esquiva Falcão, prata em Londres e porta-bandeira na Cerimônia de Encerramento, Arthur Zanetti,
ouro nas argolas, e Sarah Menezes, campeã no judô.

ESPELHO DO MUNDO
Quadro de medalhas 2012:
Ouro

Prata

Bronze

TOTAL

Ouro

Prata

Bronze

TOTAL

1º EUA

País

46

29

29

104

42º Sérvia

País

1

1

2

4

2º China

38

27

23

88

45º Tunísia

1

1

1

3

3º Grã-Bretanha

29

17

19

65

46º República Dominicana

1

1

0

2

4º Rússia

24

26

32

82

47º Trinidad e Tobago

1

0

3

4

5º Coreia do Sul

13

8

7

28

47º Uzbequistão

1

0

3

4

6º Alemanha

11

19

14

44

49º Letônia

1

0

1

2

7º França

11

11

12

34

50º Argélia

1

0

0

1

8º Itália

8

9

11

28

50º Bahamas

1

0

0

1

9º Hungria

8

4

5

17

50º Granada

1

0

0

1

10º Austrália

7

16

12

35

50º Uganda

1

0

0

1

11º Japão

7

14

17

38

50º Venezuela

1

0

0

1

12º Cazaquistão

7

1

5

13

55º Índia

0

2

4

6

13º Holanda

6

6

8

20

56º Mongólia

0

2

3

5

14º Ucrânia

6

5

9

20

57º Tailândia

0

2

1

3

15º Nova Zelândia

6

2

5

13

58º Egito

0

2

0

2

16º Cuba

5

3

6

14

59º Eslováquia

0

1

3

4

17º Irã

4

5

3

12

60º Armênia

0

1

2

3

18º Jamaica

4

4

4

12

60º Bélgica

0

1

2

3

19º República Tcheca

4

3

3

10

60º Finlândia

0

1

2

3

20º Coreia do Norte

4

0

2

6

63º Bulgária

0

1

1

2

21º Espanha

3

10

4

17

63º Estônia

0

1

1

2

22º Brasil

3

5

9

17

63º Indonésia

0

1

1

2

23º África do Sul

3

2

1

6

63º Malásia

0

1

1

2

24º Etiópia

3

1

3

7

63º Porto Rico

0

1

1

2

25º Croácia

3

1

2

6

63º Taiwan

0

1

1

2

26º Belarus

2

5

5

12

69º Botsuana

0

1

0

1

27º Romênia

2

5

2

9

69º Chipre

0

1

0

1

28º Quênia

2

4

5

11

69º Gabão

0

1

0

1

29º Dinamarca

2

4

3

9

69º Guatemala

0

1

0

1

30º Azerbaijão

2

2

6

10

69º Montenegro

0

1

0

1

30º Polônia

2

2

6

10

69º Portugal

0

1

0

1

32º Turquia

2

2

1

5

75º Grécia

0

0

2

2

33º Suíça

2

2

0

4

75º Moldávia

0

0

2

2

34º Lituânia

2

1

2

5

75º Qatar

0

0

2

2

35º Noruega

2

1

1

4

75º Cingapura

0

0

2

2

36º Canadá

1

5

12

18

79º Afeganistão

0

0

1

1

37º Suécia

1

4

3

8

79º Bahrein

0

0

1

1

38º Colômbia

1

3

4

8

79º Hong Kong, China

0

0

1

1

39º Geórgia

1

3

3

7

79º Arábia Saudita

0

0

1

1

39º México

1

3

3

7

79º Kuweit

0

0

1

1

41º Irlanda

1

1

3

5

79º Marrocos

0

0

1

1

42º Argentina

1

1

2

4

79º Tajiquistão

0

0

1

1

42º Eslovênia

1

1

2

4
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CARTA FORA DO BARALHO

Como andam
suas metas pessoais?
G

eralmente no fim de ano é comum refletirmos sobre nossas metas
traçadas e renovarmos nossos desejos
para o ano que vem surgindo. Como fazer para não nos distanciarmos deles à
medida que a pressão do dia a dia vai
crescendo?
Uma boa maneira de começar é escrever os planos sempre no afirmativo.
O fato de escrever costuma ajudar a revisar, clarear detalhes e organizar melhor as intenções e, além disto, funciona
como um documento, o que já cria um
maior comprometimento.
Outra dica é sempre deixar em fácil
acesso, que você possa ler ou ver com
frequência para não perder o foco. Neste caso é importante não se culpar por
algo que não foi alcançado ou alguma
falha e sim se comprometer com decisão
que seja consistente com a realidade ou
buscar ajuda ou um novo caminho para
cumprir o propósito.
E o fundamental NÃO DESISTIR,
mesmo que perceba que se distanciou
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um pouco, corrija e retome e não se frustre caso o
tempo não foi o que planejou. Muitas vezes obstáculos são importantes para aprendermos a superar e
ficar ainda mais satisfeito com o sucesso alcançado.
Se você não sabe qual é o seu destino, ou ao menos a parte dele que cabe a você percorrer, tanto faz
ir de carro, de ônibus, a pé ou de avião. Esse casuísmo da vida comprova que apenas desejar não basta.
É preciso transformar desejo em ação, em construção, em caminhada contínua.
Aproveite o fim do ano para acalmar seu passado
e alegrar seu futuro.
Diana Evangelista - Sup. Financeiro e Psicóloga

VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Time em Ação – Equipe e Respeito

E

m agosto desse ano iniciamos o curso Equipe
e Respeito para todos os colaboradores administrativos e assistenciais do Hospital Santa Paula.
O curso foi desenvolvido internamente através
dos resultados levantados em nossos indicadores
como Pesquisa de Clima, Avaliações Desempenho, Entrevistas de Desligamento e Levantamento
de Necessidade de Treinamento. Tem por objetivo
abordar o comportamento humano no trabalho, diferentes aspectos do trabalho em equipe, relacionamentos interpessoais e estar em SINTONIA com o
Programa de Desenvolvimento de Liderança Assistencial - PDLA.
Já participaram desse treinamento aproximadamente 200 colaboradores. Nossa meta é atingir
100% dos colaboradores.
Convidamos a participar desse curso todos os
colaboradores administrativos (analistas, assistentes, auxiliares, técnicos, recepcionistas entre outros)
e todos os colaboradores assistenciais (auxiliares e
técnicos de enfermagem, escriturários e agentes
operacionais). Para se inscrever consulte seu gestor
ou fale com o RH no ramal 8256.

Conteúdo programático:
O curso é dividido em três módulos com carga
horária de cinco horas por módulo. Para atingir os
três níveis de aprendizagem (visual, auditivo e sinestésico) elaboramos aulas dinâmicas com exercícios,
vídeos, atividades e leituras.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Diferenças Individuais
Porque somos diferentes
Dominância Cerebral
Gerações BB, X, Y, Z
Respeito

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Equipe
Equipe
Trabalhar em equipe
Reconstruindo Relacionamentos
Negociação

3. Auto - desenvolvimento e crescimento profissional

GENTE Santa Paula
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Equipe
Centro Cirúrgico
O

Bloco Operatório do Santa Paula
é composto pelo Centro Cirúrgico (C.C.),
Recuperação Anestésica (RPA) e Central de
Material e Esterilização (CME).
O Centro Cirúrgico é considerado uma
das unidades mais complexas do hospital,
não só por sua especificidade, mas também
por ser um local fechado que impõe à equipe de saúde situações de estresse, como lidar
com vários aspectos pertinentes a competência técnica, ao relacionamento e aos recursos
materiais, além da necessidade de interação
com o paciente e com sua família. Em 2010,
com 8 salas cirúrgicas, a média de cirurgias
foi de 571 (71 por sala), e em 2011 foi de 655
(81 por sala). Em 2012 houve reestruturação
do CC, com redução de uma sala, para otimizar o espaço do conforto médico e da sala
de equipamentos. Porém não impactou no
número de cirurgias, mantendo até agosto
de 2012, uma média de 650 (92 por sala). As
cirurgias são divididas em pequeno, médio e
grande porte. No Santa Paula, 75% das cirurgias são de médio e grande porte, lideradas
pela Ortopedia, Neurocirurgia, Oncologia e
Cardiologia, em conformidade com a meta
estabelecida de 70%.
A RPA possui 8 leitos equipados para
atender as necessidades dos pacientes em
pós-operatório imediatos ou mediatos. Os
pacientes da RPA são avaliados pelo enfermeiro através da Escala de Aldrete Kroulik
(que avalia a estabilidade hemodinâmica),
pela da Escala de Dor e o paciente é liberado
pelo anestesista.
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Com o avanço tecnológico e o desenvolvimento das técnicas e dos procedimentos cirúrgicos os
produtos para saúde e os equipamentos necessários
para realização do ato anestésico cirúrgico foram se
tornando cada vez mais complexos e sofisticados.
Surge, então, a necessidade de aprimoramento das
técnicas e dos processos de limpeza, preparo, esterilização e armazenagem dos produtos para saúde
e, consequentemente, de pessoal capacitado para a
execução de tais tarefas. A CME é constituída de
expurgo, preparo, esterilização, armazenamento e
setor de consignado. Possui duas autoclaves Acqua
zero, uma Sterrard, duas termodesinfectadoras e realiza em média 12.400 esterilizações ao mês.
As metodologias de Acreditação (ONA nível 3,
Canadense e Joint Commission) vieram fortalecer
os processos do bloco operatório através das melhores práticas para cirurgia segura. Dois pontos fortes
do bloco operatório são o trabalho em equipe e o relacionamento entre a equipe de enfermagem, cirurgiões e equipe de anestesia, liderada pelo Dr. Lauro
Yoiti Marubayashi.
Referência: Práticas Recomendadas SOBECC /
Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico,
Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. – 5ª edição. São Paulo: SOBECC, 2009.
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07

01

02

03

04

05

06

08

01 - Adriano Ricardo Passos de Oliveira - Téc. em Edificações
02 - Ana Paula da Silva Albuquerque - Analista de Depto. de Pessoal
03 - Bárbara Gomes dos Santos - Téc. de Enfermagem
04 - Flávio Santos Machado - Oficial de Manutenção de Hotelaria
05 - Marcos José do Nascimento Lima - Téc. de Enfermagem UTI
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09

10

06 - Maria do Carmo Soares Pereira - Escriturária
07 - Michelle Vais Rocha - Aux. Administrativo
08 - Patrícia Alexandre Borba - Téc. de Enfermagem
09 - Priscila Cerqueira Donísio - Analista de RH Trainee
10 - Rafael de Moraes Souza - Aux. de Farmácia

COLUNA DA ELO

Reflexões
H

á momentos na vida que se faz necessário algumas reflexões.
Assim, neste momento, pare, reflita e se permita.
De que forma?
- Não diminua seus valores interiores comparando-os com os de outras pessoas ao seu redor.
- Pense que cada de um de nós é especial, porém
de formas diferentes. Somos pessoas com essências
diferentes e não menos especiais do que as que temos ao nosso redor.
- Só você sabe o que é melhor para você, assim
estabeleça seus objetivos por você e naquilo que
considera importante para você.
- Dê mais importância às coisas do coração, por-

que sem estas a vida fica sem sentido.
- Tente sempre, porque algo só termina no momento em que você deixa de tentar.
- Aproveite mais as oportunidades, uma vez que
assim observa que não tem medo de correr risco.
- Sonhe sempre, pois viver sem sonhos é viver
sem esperanças e sem objetivos.
- Não viva com pressa, já que a vida é um caminho e em cada passo deste caminho devemos estar
abertos para balanço, uma vez que “é preciso viver,
não apenas existir”, como dizia Plutarco filósofo grego.
Eloisa Faleiros
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NÃO VIVO SEM
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NÃO VIVO SEM

A música alegra, enfeita e traz lembranças... Sejam elas boas ou tris-

tes. Lembranças de um dia especial, de um momento de paixão, de um
filme, daquela festa... A música nos traz lembranças que nos faz rir e nos
faz de chorar, mas não importa e o que vale é que ela mexe com nossas
emoções ativa nossos sentimentos.
“Quem canta seus males espanta”, já diz o ditado popular.
A música é tão importante em nossas vidas que nos últimos tempos
ganhou espaço também nos tratamentos clínicos, nos consultórios de terapia com a musicoterapia.
Para o professor do curso de Psicologia da FADEP (Faculdade de Pato
Branco), Alexandre Baiocchi, que já realizou estudos na área, a música é
puramente uma mobilização sentimental. Como qualquer manifestação
artística, ela influencia na vida e na formação da identidade de qualquer
pessoa. O professor explica que a emoção gerada pela canção ocorre devido implicação que ela ocasiona na psique do ser humano. Ao percebermos
a música, entramos em contato com a percepção cognitiva do som. Em
seguida, nos emocionamos, pois, independente do gênero, ela tem a capacidade de mexer com os nossos sentimentos e nossas impressões afetivas.
Não importa de onde ela surge se de um velho disco arranhado, de
um ipod de última geração, do canto de um passarinho, de um menino
assobiando na rua, no batuque de uma lata velha ou de nossas lembranças.
Música para dançar, malhar, brincar, relaxar, namorar, curar, viajar, cozinhar com os amigos, ao curtir o sol, para enganar a chuva, para festejar
e até para trabalhar.
Música combina com tudo!
E como já dizia Nietzsche “Sem a música, a vida seria um erro”.
Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing
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CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Darwin já sabia
“O mundo da biologia tem a chave para o im-

perativo da adaptação”, afirma Christopher Meyer,
matemático, economista e autor de diversos best-sellers que defende a convergência entre informação, biologia e negócios. “Enquanto as empresas
de hoje lutam com a volatilidade, podem aprender
com a natureza lições de adaptação. Não se trata de
metáfora, mas de soluções técnicas e abordagens de
gestão”.
Em seu livro It’s alive: the coming convergence of
information, biology, and business (ed. Crown Business), escrito com Stan Davis, Meyers recorda que
quem primeiro chamou a atenção do mundo para
a tendência adaptativa e evolutiva da natureza foi
Charles Darwin, no século XIX. Em sua Teoria da
Evolução das Espécies, ele deixa claro: os mais adaptados sobrevivem às pressões do ambiente.
Meyer foi um dos palestrantes do Fórum HSM
Novas Fronteiras da Gestão 2012, que foi realizado
em São Paulo nos dias 21 e 22 de agosto. Ele aplica
seis princípios de evolução à empresa adaptável:
1. Auto-organização
Unidades de tomada de decisão (como as moléculas) se organizam para criar algo mais complexo.
A organização deve ser gerida de baixo para cima:
“Influencie a regras que afetam escolhas individuais,
em vez de o comportamento geral da organização”,
recomenda Meyer.
2. Recombinação
A biologia recombina os códigos genéticos dos
pais e, assim, diversifica as espécies. Essa é a fonte
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da maioria das inovações na natureza. Pessoas, códigos de software e mercados também devem ser recombinados. “Torne sua empresa um sistema aberto
para capturar valor na diversidade.”
3. Pressão seletiva
Uma inovação pode ou não trazer vantagem,
mas taxas maiores de inovação aumentam a probabilidade de uma espécie adaptar-se. As empresas
devem responder às mudanças de imediato e apropriadamente. Além disso, têm de aprender com a
experiência.
4. Adaptação
Ao longo do tempo, as habilidades de uma espécie evoluem segundo ciclos de recombinação e seleção dos mais adaptados. “Teste as diversas opções
e reforce as vencedoras. Realize experimentos; não
planeje.”
5. Coevolução
Conforme um predador evolui, evolui também a
caça para escapar dele. A instabilidade interna é necessária às empresas: “Rompa os elementos estáticos
de sua organização”.
6. Emergência
A interação entre auto-organização, seleção,
adaptação e coevolução faz emergir uma ecologia
conectada, “uma economia feita de mercados”, e o
resultado dessa dinâmica é imprevisível. Mas “a próxima onda de inovações está na intersecção entre a
ciência molecular e a tecnologia”.

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

A ciência molecular
e outros avanços
Ao se referir à ciência molecular, Meyer engloba a biotecnologia, a
ciência dos materiais e a nanotecnologia, áreas que tiram proveito dos
conhecimentos sobre o comportamento das moléculas. É o caso dos
nanomanipuladores, capazes de movimentar átomos individualmente
para fabricar chips cada vez menores.
Meyer afirma que há outros avanços científicos aos quais o mundo
dos negócios deve estar atento: a ciência das redes (explica a forma
como crescem e se comportam os sistemas interconectados como a
internet), os modelos de simulação de decisões (que ajudam a gerir
empresas), a biocomputação (expressa o código biológico como código
computacional, como em simulações de órgãos) e os algoritmos genéticos (que traduzem noções de evolução para a matemática).
Parece um futuro distante? Não é. A rede de varejo britânica Marks
& Spencer, por exemplo, usa algoritmos genéticos para avaliar as solicitações de cartões de crédito - desde a década passada.
REFERÊNCIAS:
ALONSO, Viviana. “A nova era da Complexidade”. HSM Management,
n.57, jul.-ago. 2006.
MEYER, Christopher. “Engineering and the health care delivery system”.
The Bridge, n.1, v.38, 2008. Disponível online. Acesso em 6 jun. 2012.
MEYER, Christopher e DAVIS, Stan. It’s alive: the coming convergence of
information, biology, and business. Nova York: Crown Business, 2003.
Fonte:
Portal HSM
08/06/2012

Christopher Meyer
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ACONTECEU NO HSP

Certificado

Joint Commission International

Foram entregues para todos os colaboradores Certificados, pelo êxito e

agradecimento na conquista da acreditação da Joint Commission International,
em julho de 2012.
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ACONTECEU NO HSP

Festa dos Médicos
O

“
Santa Paula , comemorou no dia 05 de
outubro , o dia dos médicos . A festa foi realizada no Jockey Club onde contou com o show
especial de Ivan Lins.”

Fotos na próxima edição!

GENTE Santa Paula
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ACONTECEU NO HSP

Festa das Crianças HSP
2012
No dia 06/10, aconteceu a
Festas das Crianças HSP 2012.
Das 10h ás 17h, no Buffet Peekaboo - Jardins.
(Rua Manuel da Nóbrega, 498).

Na próxima edição, fotos da Festa!
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ACONTECEU NO HSP

Dia dos Pais
Neste ano de 2012 no Dia dos Pais o Hospital Santa

Paula presenteou todos os Pais colaboradores com uma
Carteira Mágica de couro.
Um presente preparado com muito carinho e estilo.

Feliz Dia dos Pais!

GENTE Santa Paula
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ACONTECEU NO HSP

Cuide-se na

Praça Panamericana
O

Hospital Santa Paula realizou atendimento
gratuito no dia 02 de setembro na Praça Panamericana, no bairro de Pinheiros. O evento faz parte
da comemoração de Abertura da Semana da Pátria,
promovido pelo Rotary Pinheiros em parceria com
a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e a
Prefeitura de São Paulo.
Foi disponibilizado aos participantes testes de
glicemia e verificação de pressão arterial, além de
orientações sobre AVE, hipertensão, diabetes, nutrição e atividades físicas. Um médico e ambulância também foram mobilizados para atendimento e
orientação à população.
“Entendemos a importância de apoiar um evento
que resgata o espírito de patriotismo em uma semana importantíssima para o Brasil. Nosso papel como
instituição de saúde é orientar e chamar a atenção da
população para a qualidade de vida e saúde e esta é
uma grande oportunidade”, afirma George Schahin,
presidente do Hospital Santa Paula.
Diversos órgãos públicos estiveram presentes,
como a CET, Polícia Militar, Guarda Florestal, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica,
Subprefeitura, Guarda Civil, Polícia Civil, Escolas,
Grupos de Escoteiros, Bandeirantes entre outros. E
também as Entidades Civis como Associação Comercial, ACM, Idade Dourada, Camp, Espro, OAB
e Lions.
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TALENTO OCULTO

JIU-JÍTSU

Esse esporte faz parte da minha vida

Sou Ronaldo Escudeiro Borba tenho 38 anos

sou casado há 18 anos tenho dois filhos maravilhosos, Lívia de 8 anos e Pedro de 3 anos, trabalho no
Hospital Santa Paula desde 2008 como auxiliar de
enfermagem e agora faço parte da equipe da UTI
Neurológica. Praticante e competidor da ARTE SUAVE conhecida como JIU-JÍTSU, faixa marrom e
atleta federado.
Entre meus títulos os mais recentes são: 3º colocado no Campeonato Paulista de 2011 e 2º colocado
no Internacional de Jiu-Jítsu de 2011. Treino aproximadamente de 2 a 3 horas por dia e toda sexta-feira
ensino crianças e adolescentes praticantes de judô
(na parte de solo) o que me deixa muito feliz em
poder ensinar e compartilhar essa maravilhosa arte.
Com isso convido a todos que querem ter uma vida
melhor, que procurem conhecer essa maravilhosa
arte que segundo alguns historiadores o Jiu-Jítsu
ou “arte suave” nasceu na Índia e era praticado por
monges budistas. Preocupados com a autodefesa,
os monges desenvolveram uma técnica baseada nos

princípios do equilíbrio, do sistema de articulação
do corpo e das alavancas, evitando o uso da força e
de armas.
Hoje relato a todos vocês meu amor por um esporte que sou praticante há 8 anos que, infelizmente, os praticantes ainda recebem nomes pejorativos
como bad boys, mas com a divulgação e sucesso de
outras modalidades e seus lutadores na mídia surgiu
a oportunidade de mostrar que a arte suave não é
uma luta para brigadores, mas para lutadores. Essa
arte pode nos proporcionar muito mais que resistência física ou conhecimento em luta, mostrando
o mundo de outra forma, principalmente com mais
paciência e respeito ao seu próximo. Esse esporte faz
parte da minha vida, sou apaixonado pelo que faço.
Entre os muitos benefícios, conquistei uma vida
mais regrada, sem álcool ou tabaco, além de mais
resistência física e controle emocional para superar
as dificuldades que a vida nos apresenta.
Pratiquem Jiu-Jítsu e sua vida pode mudar.
Ronaldo Escudeiro Borba
GENTE Santa Paula
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HOMENAGEM

Mensagem de Homenagem ao

Dia do Médico
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HOMENAGEM

Ser Médico...
aliviar sofrimentos
penetrar fundo nos tormentos
da humanidade
Ser Médico...
dar de si profundamente
sentir a dor do doente
compreender a sua sorte
é se doar por inteiro
é romper o nevoeiro
que separa vida e morte
Ser Médico...
uma vida a dar vidas
a mão que cura feridas
a palavra que conforta
o olhar compadecido
ele é sempre o amigo
que ao bater lhe abre a porta
Ser Médico...
é infundir confiança
ao velho, ao jovem, à criança
é ser de Deus o instrumento
dando alívio à dor alheia
tecer fibra a fibra uma teia
seguindo o seu juramento
Ser Médico...
é ter na mão a leveza
agir com delicadeza
é ver em cada criatura
o pai, a mãe, o filho, o parente
para que seu trabalho apresente
o dom verdadeiro da cura
Ser Médico...
é empreender com carinho
conhecer e traçar seu caminho
sem jamais pensar no tédio
comprimidos não resolvem
nem diplomas se devolvem...
Fonte: http://www.belasmensagens.com.br/comemorativa/mensagem-de-homenagem-ao-dia-do-medico-460.html
GENTE Santa Paula
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ARTIGOS

Os Gigantes da

Tecnologia

A Tecnologia de hoje em dia é composta por

várias empresas que têm seus altos e baixos, e sempre que você deseja adquirir um gadget (artigo tecnológico) fica certa dúvida de em qual delas investir.
Por motivos de no Brasil a maioria desses artigos ser vista como luxo, com preço alto de custo, é
necessário ter cautela e conhecer todo histórico e os
componentes do produto desejado, e também ter
um consciência de sua necessidade se você realmente precisa do gadget ou apenas quer se divertir.
As principais empresas tecnológicas têm seus
produtos de primeira e segunda categoria, os que
são seu forte, e outros que até são ultrapassados, porém ainda tem quem goste e pague por eles. Com
esses tempos de mudança, a atualização é quase inevitável, o único problema é quanto mais evolução,
menor é o custo benefício dos produtos de extrema
qualidade. Por exemplo, o aparelho de celular sendo
lançamento no mercado que antigamente você compraria com investimento de no máximo R$ 500,00
reais. Hoje em dia os produtos são mais robustos e
com hardware (memória física) mais potente, dependendo do produto que você queira adquirir, o
preço varia desde o dobro até o quádruplo dos antigos. Porém, o nosso cotidiano conta com tanta tecnologia que o vídeo game que você tem na prateleira
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da sua casa, pode estar presente em suas mãos em
qualquer lugar que esteja. Mas não só jogos, como
também aqueles livros antigos estão em apenas um
desses gadgets em sua bolsa, ocupando um espaço
bem menor, sem falar que o meio ambiente agradece também.
Enfim, se você quiser um produto totalmente de
última geração, conheça empresas que tem produtos ótimos a oferecer, como por exemplo, a Samsung
que teve o Galaxy S3, a Apple com o mais conhecido
de todos, o iPhone 4S, ou até mesmo a Sony com os
novos smartphones da linha Xperia 2012 que são:
Xperia S, P e U. A escolha é sua, avalie a real necessidade quanto às marcas e preços desses celulares
que variam de R$ 899,00 a R$ 2.099,00 reais, sendo
realmente um preço bem alto para quem só desejar
fazer ligações ou utilizar o básico que todo celular
pode oferecer. As opções medianas e básicas dessas
mesmas empresas com gadgets ultrapassados, mas
não tanto quanto aqueles modelos de aparelhos que
não possuíam nem câmera, que eram realmente
só para ligações, sendo eles Galaxy Y da Samsung,
iPhone 3GS da Apple, e Sony Xperia Live, todos na
faixa de R$ 399,00 a R$ 850,00 reais. Além do preço, alguns deles contam com sistemas operacionais
diferentes, sendo eles, Android, Windows Phone, e

ARTIGOS

iOS, mas por falar em sistemas
operacionais, cada um tem sua
preferência, bastando apenas 30
minutos do seu tempo com cada
um deles para esclarecer dúvidas
e definir sua preferência.
Os gigantes da tecnologia não
são assim chamados sem motivo.

O investimento é alto e contínuo
com pesquisas e monitoramento
na busca em atender às necessidades desse público jovem, informado e muito exigente. Com
tudo isso você pode ser integrado à nova era da tecnologia não
necessariamente sendo um de-

senvolvedor de sistemas e serviços, mas utilizando todas essas
ferramentas e tecnologias como
hobby, para facilitar sua comunicação e interação com o mundo.
Por Vinícius Viana – Menor
Aprendiz Marketing
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VOCÊ SABIA

Parceria:

Restaurante Árabe - Imi Raia

P

ensando sempre em seu bem-estar apresentamos nova parceria com
o Restaurante Imi Raia.
Para que o colaborador garanta o desconto de 10% basta apresentar o
seu crachá de identificação.
Endereço: Rua Professor Vahia de Abreu, 72
Telefones são 3044 5859 / 3044 4600.
Site: www.imiraia.com.br
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