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Sustentabilidade.
Você sabe o que é isso?

Suas atitudes definem
o mundo em que você vai viver.

EDITORIAL
PALAVRA DO PRESIDENTE

Sustentabilidade você sabe o que é isso?
Sustentabilidade é mais que uma palavra da moda, ela está presente tanto
no ambiente corporativo quanto no nosso dia a dia. Ela é sustentada por
três pilares: Econômico, Social e Ambiental, o Triple Botton Line.
Mas muitos ainda não sabem seu verdadeiro significado. Fato esse preocupante, pois ela veio para modificar e garantir a sobrevivência do nosso
planeta. A definição dada pela ONU é: “Sustentabilidade é o atendimento
das necessidades das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade de
satisfação das necessidades das gerações futuras”.
Ou seja, o futuro está em nossas mãos!!!
Faça sua parte!!!
Paula Gallo
Gerente FInanceiro e de Marketing

Palavra do Presidente
Sabemos que a Terra existe há pelo menos 100 milhões de anos e a humanidade alguns milhares de anos. Portanto o planeta não irá acabar, o que pode
acabar é a humanidade que poderá ser extinta por sua irresponsabilidade,
causadora de desequilíbrios ao meio ambiente.
A nossa preocupação deve estar focada no futuro da humanidade e na
herança que pretendemos deixar para as futuras gerações.
Afinal, os dinossauros já passaram por aqui, varias espécies foram extintas e, possivelmente, novas formas de vida surgirão no futuro.
A educação desde os bancos escolares é fundamental para promover os
conceitos de sustentabilidade.
Uma empresa sustentável é uma empresa que modifica processos com
o intuito primordial de preservar a vida humana no planeta Terra e tem
como consequência a diminuição de custos, ou seja, ela promove a sustentabilidade do meio ambiente e a sua própria sustentabilidade financeira. Vejam um case de sucesso na nossa empresa de água apresentado na página 51.

George Schahin
Diretor - Presidente
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Hospital Santa Paula
Av. Santo Amaro, 2468 Vila Olímpia-SP
Telefone: (11) 3040.8000
www.santapaula.com.br

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.

“Gostaria de agradecer ao hospital Santa Paula
pelo ótimo atendimento, pelos profissionais excelentes, pelas instalações. Enfim, por tudo!
Parabéns aos médicos, em especial ao Dr. Rodrigo
Bomeny de Paulo que me atendeu no pronto-socorro no dia 05/01/11, pois foi o médico que deu importância ao meu caso, a ele desejo toda felicidade e
que Deus o abençoe sempre. Quero agradecer ao

“Venho agradecer a todos que, direta ou indireta-

Dr. Oswaldo Guilherme Deucher Teixeira e Dr. Ra-

mente, estiveram envolvidos no tratamento de mi-

phael Simões e sua equipe, aos enfermeiros Eval-

nha mãe dona M. C. C. desde sua internação no 4º

do e Ricardo, aos auxiliares de enfermagem Catia,

andar até sua saída já estando no 5º andar. Confio

Rosi, Luís (noturno), Fabiano, Isaías, Alda (tarde)

meu particular, sincero e eterno agradecimento à

pela paciência, atenção e comprometimento. Que o

enfermeira Monica (4º andar), Auxiliar de Enfer-

Hospital Santa Paula continue sendo um exemplo

magem Elvis, todos os Técnicos de Enfermagem e

de excelência e qualidade. Obrigada toda a equipe

Enfermeiros(as) do Centro Cirúrgico, em especial a

e que Deus os abençoe.”

administram este magnífico Hospital. Se a minha

C. J. S.

mãe passou o Ano Novo com a nossa família, devemos a vocês do Hospital Santa Paula. Rogo a Deus

“Desde o dia 05/01 acompanhei minha avó, D. S. P.

que preencha as vidas de vocês com muita felici-

C., que estava internada no Hospital Santa Paula e,

dade, bênçãos e os dê as forças para seguir rumo a

infelizmente, no dia 22/01, ela veio a falecer.

excelência no cuidar.

Gostaria de agradecer a toda a equipe do hospital,

FELIZ 2011 são os votos de D. C. e Família.”

pois desde o primeiro dia de internação até o último, ela e nós fomos muito bem tratadas.

“Estou internado pela quarta vez nesta unidade

O Dr Arthur Gomes da Silva Netto cuidou de minha

(hoje no ap. 4013) Quero parabenizar as enfermei-

avó como se fosse a dele, com carinho, atenção,

ras Jusciele, Mariana, o auxiliar Paulo e os demais

respeito e amor. Todas as enfermeiras e auxiliares

do plantão da noite/dia. São pessoas que fizeram

de enfermagem do 4º andar, pois estava no quarto

com que minhas estadias por este hospital fossem

424, foram maravilhosas. Sempre brincavam com

o menos doloridas possível, sempre me atenderam

ela e a atendiam com carinho, desde o banho até

como um SER, que está no hospital em busca de

a aplicação de remédios e punção de veias, eram

ajuda. Transmitiram-me paz de espírito, fazendo

sempre cautelosas e delicadas. A equipe que nos

com que eu não me sentisse apenas mais um pa-

entregava as refeições estavam sempre muito bem-

ciente, mas um SER HUMANO. Que, como qual-

-humorados e com palavras de conforto. A limpeza

quer outra pessoa, tem problemas e está em busca

sempre impecável. Enfim, foram os dias finais dela,

de solução e aqui encontrei o respaldo para o fim

mas foram dias em que esteve amparada, confor-

dessa fase que passei. Parabéns a toda a esquipe

tada e que recebeu muito carinho de profissionais

do 4º andar, a todos da higiene, copa, auxiliares de

maravilhosos...

enfermagem e os médicos que me atenderam.”

Agradeço de todo coração o bem que nos fizeram e

Paciente - G. F.

peço para que Deus continue dando muita saúde e
paciência para todos, pois o trabalho que executam
é de suma importância para todos nós. Muito Obrigada, M. N. e família.”
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ACONTECEU NO HSP

Time HSP

Futsal

A ideia do TIME SANTA PAULA partiu dos próprios colaboradores com objetivo de incentivar a prática do esporte coletivo
e integrar os colaboradores de diferentes setores da instituição.
“Já há algum tempo somos convidados pelos colegas de
outras instituições a participar de campeonatos inter-hospitalares, mas dessa vez decidimos nos organizar e trabalhar
como equipe”, diz Roberto Eisenhut, um dos coordenadores
do grupo.
Este ano foi diferente, contamos com a colaboração e
dedicação de todos. O resultado já pode ser visto, pois chegamos à semifinal. Se vamos ganhar ainda, não sabemos,
mas temos certeza de que o empenho e trabalho em equipe
têm sido essenciais para nosso sucesso.
Vamos lá, TIME, sempre na disputa!

Campanha de

2010
Natal
Agradecemos pela colaboração e desejamos que o
Crispim tenha levado à sua casa tanta paz e amor quanto
levou alegria com sua solidariedade para as 450 crianças
presenteadas.
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ACONTECEU NO HSP

Santa Paula Solidário:
Doações RIO DE JANEIRO
Observando o cenário atual do Rio de Janeiro,
nos sensibilizamos e começamos uma campanha
para ajudar as famílias desamparadas por causa
das enchentes, através de doações de alimentos
não perecíveis, materiais de limpeza e água. Todos
os colaboradores contribuíram com o que puderam
e conseguimos ajudar dezenas de famílias com o
montante que arrecadamos.

Seu ﬁlho também

feliz com a gente

Pensando na qualidade de vida do nosso colaborador dentro e fora do hospital, o programa Você Feliz com
a Gente possibilitou que os filhos com idades entre 11 a
16 anos conhecessem um pouco mais de perto o local de
trabalho de seus pais, através de um evento realizado no
dia 27 de janeiro com palestras de educação financeira,
educação ambiental e educação sexual, além de muito
carinho com as crianças.
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Festa de Final de Ano
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Um sonho

realizado

Eu, Adriano Chiotto, apelidado como Ligeirinho, trabalho
na UTI-B como técnico de enfermagem, há dois anos, onde
procuro desenvolver o meu trabalho com responsabilidade, sinceridade e comprometimento, respeitando meus superiores e
normas da instituição da qual eu faço parte.
Estou cursando o 1° ano de enfermagem buscando ser enfermeiro com pós em UTI, prestando assistência com qualidade
e desenvolvendo um trabalho de humanização entre familiares
e profissionais da área.
Um sonho que se tornou realidade foi um grito de carnaval
organizado entre as equipes da UTI e da Unidade de Internação
do Hospital Santa Paula. A comemoração foi em um ambiente
alegre e divertido em um bar chamado O Tabuleiro onde é servida comida típica baiana, localizado na Rua Ribeirão Claro. Lá a
criatividade e a alegria tomaram conta do ambiente contagiando com marchinhas de carnaval dos anos 30 até 80, era visível a
diversão de todos num momento de descontração e felicidade
geral. Fiquei muito feliz em poder proporcionar e compartilhar
da mesma alegria com os meus colegas.

Campanha de Reciclagem
No mês de março iniciamos a campanha RECICLE com
o intuito de promover junto aos colaboradores a conscientização quanto à correta destinação dos resíduos hospitalares e recicláveis.
O Time do Ambiente veio com a força-tarefa visitando os
setores e promovendo a educação dos colaboradores quanto a
esta conscientização. Através de dinâmicas e brincadeiras, os
colaboradores têm mostrado seu interesse e curiosidade pelo
tema que é muito discutido no mundo, SUSTENTABILIDADE.
Além da educação quanto à reciclagem, foi trabalhada a
questão de consumo consciente, onde foi fornecido para todos
os colaboradores do administrativo uma caneca personalizada
com o nome de cada colaborador para que sejam utilizadas no
consumo de água do dia a dia, a ideia é reduzir o volume de
resíduos plásticos através do copinho descartável.
Com a iniciativa da gerência de hotelaria e do marketing, o
time do ambiente forneceu para cada setor uma caixa para depositar as pilhas usadas, e como parte da campanha foi criado
o agente recicle, que a cada 15 dias irá recolher as caixas dos
setores para o correto descarte das pilhas.
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SERVIÇOS

PET-CT
O PET-CT Biography 16 é o mais novo aliado da Medicina
Nuclear do Hospital Santa Paula. Trata-se de uma tecnologia de
última geração com alta resolução de imagens e excelente qualidade diagnóstica em oncologia.
O PET (Tomografia por Emissão de Pósitrons) é uma técnica
de imagem que revela as alterações do metabolismo celular por
todo o corpo. Ela permite a detecção precoce de mínimas lesões
tumorais ou novos focos da doença. Consiste na injeção de uma
pequena quantidade de radiofármaco (glicose marcada pelo material radioativo Flúor 18 FDG), que após sua distribuição pelo
corpo, gera informações únicas, que nenhum outro exame de
imagens consegue.
A CT (Tomografia Computadorizada) utiliza-se dos recursos
de Raios X e tecnologia computacional para produzir imagens
diagnósticas detalhadas, que determinam, com precisão, a localização e a forma das lesões num determinado órgão.
Os dois exames, PET e CT, são realizados em um único aparelho (PET-CT). Avaliam o metabolismo e a anatomia do corpo
inteiro, possibilitando diagnósticos mais precisos, detecção precoce de alterações celulares, planejamento, monitoramento e
escolha do tratamento mais eficaz para cada caso.
A fusão do PET e CT permite a integração e visualização de
imagens de Medicina Nuclear e tomografia. Enquanto o PET detecta atividades metabólicas com detalhes do nível de atividade
celular do órgão, o CT mostra imagens detalhadas da anatomia
interna, como localização, tamanho e formato do tumor. Além do
diagnóstico oncológico, o PET-CT também é útil na avaliação e
acompanhamento de doenças neurológicas e psiquiátricas.

INDICAÇÕES
Oncologia:
Pode ser usado para o diagnóstico precoce, o estadiamento ou para a avaliação da resposta terapêutica de diversos
tumores, tais como: câncer de pulmão, de cabeça e pescoço,
de cólon e reto, de esôfago, de estômago, de pâncreas, de
mama, útero e ovários, melanoma maligno, linfomas, renal,
de próstata, tumores cerebrais, etc.
Detecção precoce: demonstrando de maneira eficaz e
sensível a presença ou não de câncer, evitando assim procedimentos invasivos desnecessários.
Estadiamento tumoral: o PET é um exame extremamente sensível na determinação da real extensão dos tumores.
E por ser um exame que avalia o corpo inteiro, a procura de
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metástases é mais eficiente, mudando significativamente a
conduta em grande parte dos pacientes e individualizando a
escolha do tratamento.
Monitoramento da terapia: por conseguir medir o metabolismo dos tumores, é possível, através de um exame comparativo, avaliar se o tratamento escolhido está sendo eficaz,
permitindo assim a mudança precoce na modalidade de tratamento, evitando os efeitos colaterais da terapia e, o mais
importante, evitando a perda de um tempo precioso.
Avaliação de recorrência/recidiva: o PET scan é o procedimento de imagem mais acurado na diferenciação entre
recorrência e alterações pós-terapia.
Além destas indicações, o PET scan tem grande utilidade
no planejamento da radioterapia, na escolha do melhor local
para realizar uma biópsia, na graduação de lesões malignas,
na determinação do prognóstico e sobrevida dos pacientes e
em casos onde há dúvida sobre outros exames de imagem.

Cardiologia:
Em cardiologia, o PET/CT é usado na detecção do miocárdio viável ou hibernante, o que é fundamental para justificar intervenções que impeçam novos infartos. As imagens
obtidas com o PET/CT, usando a substância radioativa FDG-18F (flúor-desoxi-glicose), são consideradas o padrão ouro
para detecção de miocárdio viável.

Neurologia:
Em neurologia o PET/CT pode ser usado em epilepsia para
a detecção do foco epileptogênico, no diagnóstico diferencial
das demências e na distinção entre necrose e tumor viável.

SERVIÇOS

Consultório de
Oncologia

O IOHSP - Instituto de Oncologia do Hospital Santa Paula iniciou o seu trabalho em 01 de fevereiro de 2002 e no dia
12 do mês de dezembro do mesmo ano, inaugurou a Central
de Quimioterapia.
Na Central de Quimioterapia há em média 280 atendimentos de quimioterapia e um total de 450 atendimentos/
mês, entre quimioterapia, Hemotransfusão, medicação, Hormonioterapia e outros.
Em média são realizadas 500 consultas/mês nos consultórios do IOHSP e no ambulatório dos cirurgiões no novo
Edifício Olímpia.
O ambulatório dos cirurgiões do IOHSP - Instituto de Oncologia do Hospital Santa Paula foi inaugurado no dia 01 de
setembro de 2008 e, após investimento e modernização, o
novo ambulatório foi inaugurado no dia 07 de dezembro de
2010. A equipe é composta por médicos altamente qualificados na área da oncologia, nas seguintes especialidades:

Endereço do Ambulatório: Rua Alvorada, 48
2º andar - Edifício Olímpia - Vila Olímpia
Telefones: 3040-8044 e 3045-0906
Vale observar que os oncologistas clínicos e a
médica de cuidados espeicais continuam a atender
no IOHSP (dentro do hospital).

• Cirurgia Oncológica - Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira
Junior
• Mastologia - Dr. André Luis de Freitas Perina
• Cirurgia Oncológica (Sarcoma e Melanoma) - Dr. André
Luis de Freitas Perina
• Cirurgia Plástica Reparadora - Dr. Fabio Paganini Pereira
da Costa
• Neurocirurgia - Prof. Dr. Marcos Vinicius Calfat Maldaun
• Cirurgia de Cabeça e Pescoço - Dr. Caio Plopper
• Radioterapia - Dr. Eduardo Komai Tagawa
• Medicina Nuclear - Dr. Guilherme Rossi
• Psicologia - Prof. Dr. Luiz Gonzaga Leite
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VOCÊ SABIA?

Edifício
Olímpia
Foi com chave de ouro que o Hospital Santa Paula
encerrou 2010 e abriu as portas de 2011: inaugurou, com
muita expectativa de sucesso, o novo prédio administrativo,
Edifício Olímpia.
No Edifício Olímpia, além de consultórios para locação,
temos no 10º Andar o novo espaço da diretoria do Hospital
Santa Paula e no 2º Andar um moderno ambulatório de cirurgia oncológica.
A inauguração oficial aconteceu no dia 07/12 e contou
com a presença da diretoria, médicos e colaboradores em um
evento onde imperava o desejo de que o Santa Paula continue
crescendo e conquistando muitas premiações e certificações.
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VOCÊ SABIA?

Por que queremos ganhar tanto

dinheiro?

Geralmente a maioria das pessoas responderia que o dinheiro possibilita a realização
de todos os sonhos. Acontece que a maioria das pessoas não consegue definir quais são
seus verdadeiros sonhos e se esses são de curto, médio ou longo prazo. Fica comprovada a
falta de prioridades na vida, seja nas escolhas pessoais ou profissionais. Com a definição
dos sonhos sabemos o quanto necessitamos para atingi-lo, e com o simples exercício
de registrar mensalmente todos os nossos gastos e dívidas num simples bloco de anotações descobrimos onde poderemos economizar para realizar os seus sonhos. Ou
seja, saímos atrás do dinheiro sem saber quais sonhos ele deverá realizar e, assim,
acabamos gastando com o que não é tão importante naquele momento.
A proposta do Santa Paula com a ORIENTAÇÃO FINANCEIRA é ajudar o colaborador
a ter controle sobre seu orçamento, valorizando seus recursos financeiros na intenção de
apoiar o colaborador e seus familiares a administrarem tudo o que ganham na elaboração
de planejamento financeiro, eliminando gastos desnecessários e dívidas que tanto consomem os ganhos.
Para receber auxílio no preenchimento da planilha de controle e agendar atendimento
com orientações financeiras, BASTA LIGAR NO RAMAL 8078 – Todas as segundas-feiras.
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Grupo de

pele

O objetivo do grupo de pele é avaliar, acompanhar
e prevenir lesões de pele nos clientes do Hospital Santa
Paula; bem como capacitar a equipe de enfermagem para
prevenir e tratar lesões.
De acordo com o protocolo institucional, os pacientes
com potencial para desenvolver lesões, principalmente Úlcera por Pressão (UPP), são avaliados através da escala
de Braden e medidas preventivas são desenvolvidas de
acordo com o risco para lesão.
O grupo é composto por Enfermeiros, Auxiliares de
Enfermagem, Nutricionistas; Fisioterapeutas, Equipe de
cirurgia plástica e Vascular. Em dezembro de 2009 o Hospital contratou a Enfermeira Marília, pós-graduanda em
Estomaterapia, que trouxe contribuições importantes no
desenvolvimento de várias ações:
• Fluxo de Atendimento
O grupo de pele é acionado sempre que a equipe médica
e/ou de enfermagem identificam os casos que necessitam da sua ação.
• Protocolo de Prevenção de Úlcera por Pressão (UPP)
Roteiro de orientação para as equipes.
• Protocolo de Tratamento
De vital importância para a eficácia do tratamento, pois
associam os diversos tipos de cobertura, conforme as
características da lesão.
• Indicadores de Úlcera por Pressão (UPP)
Fornece informações sobre a incidência de UPP e fornece informações sobre o perfil dos setores e a incidência de Úlcera por Pressão.
• Treinamento para equipe de enfermagem: Prevenção e
Tratamento de Úlcera por Pressão.
Realizado periodicamente, com objetivo de atualizar a
equipe e apresentar os protocolos desenvolvidos.
• Programa de orientação para pacientes ostomizados
*Os resultados obtidos pelo grupo de pele contribuem para encorajar a equipe e estimular a continuidade do trabalho desenvolvido.
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Brigada de incêndio
Os simulados de plano de abandono de área têm o objetivo de
treinar o número máximo de colaboradores, brigadistas ou não,
em uma determinada situação prevendo uma possível evacuação
em caso de sinistro no HSP.
No dia 22 de fevereiro de 2011 realizamos nas dependências
do 4º andar, bloco C, do HSP, uma simulação com a participação
de 19 brigadistas, dentre eles enfermeira, técnico e engenheiro
da segurança do trabalho. Foram simuladas duas situações em
questão, uma com suposta vítima em cadeira de rodas e outra
com a vítima na maca que foram transportadas do local de ocorrência até o ponto de encontro do HSP, recepção de internação
da rua Alvorada.
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QUALIDADE

Joint Commission:

Um novo desaﬁo
Recentemente os colaboradores do Hospital Santa
Paula comemoraram com grande euforia a conquista da
Acreditação Canadense. Para tal, foi notável o envolvimento
e esforço de todos os colaboradores, que possibilitaram a
acreditação em prazo extremamente curto.
Entretanto, o espírito inquieto da equipe revelava nitidamente o desejo de novos desafios e o desenvolvimento de
novas ferramentas de suporte ao programa de “Melhorias
Contínuas” na qualidade da assistência.
Dotada do mesmo espírito e sensível aos anseios dos
colaboradores, a diretoria do Hospital Santa Paula decidiu
investir em um novo programa internacional de acreditação.
Trata-se agora da Joint Commission, um programa de
acreditação norte americano, sem dúvida o mais difundido
entre todos os países.
Um novo desafio se apresenta, porém, a julgar pela performance e competência com que a equipe enfrentou os
anteriores, não há dúvida que irá superar mais este.
Os primeiros passos já foram dados e nas próximas
semanas teremos o início do programa preparatório
para acreditação.
A Instituição Certificadora da Joint para todo o Brasil é
o CBA ( Consórcio Brasileiro de Acreditação ), que estará
incumbido da preparação de nosso Hospital no caminho
desta nova conquista.
Podemos antever um árduo trabalho pela frente, certamente coroado de êxito ao final.

Dr. José Paulo e Christiane Padovani
Gerência de Qualidade
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QUALIDADE
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A saúde da GENTE
é o nosso bem mais importante
As Doenças Sexualmente transmissíveis, como
o próprio nome diz, são propagadas através do sexo
sem proteção (sem uso da camisinha). Assim como
a AIDS e a HEPATITE B que, além da via sexual,
podem ser transmitidas por contato com sangue
contaminado.
Qualquer pessoa independentemente da idade,
com vida sexual ativa, pode pegar uma DST.
Quais as DST mais conhecidas?
Gonorreia, Herpes Genital, Sífilis, Verrugas
Genitais, Tricomonas, Aids e Hepatites.

LEMBRE-SE:
As DST são a porta de entrada para o HIV (vírus
da AIDS).
Tratando as DST você também se protege do HIV.
O sexo seguro feito com prevenção não oferece perigo. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e
a AIDS não representam riscos durante as relações
sexuais se você se proteger. Mesmo sem apresentar os sintomas, um portador pode transmitir o vírus
para os outros.
Usar camisinha é um direito seu. Usando-a corretamente ela protege você da Aids, das hepatites virais
e de outras DSTs.
Portanto, é preciso ficar ligado e se prevenir!
O tratamento é gratuito em todas unidades
públicas de saúde. Parceiros (as) de pessoas com
DST devem receber o mesmo tratamento.

Fonte:
www.dstaids.prefeitura.sp.gov.br
Marta Rodrigues
Enfermeira Coord. Educação Continuada
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Obesidade:
Riscos do uso de medicações
A obesidade tem sido considerada uma epidemia do século XXI. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base em dados colhidos em
2008/2009 mostra que, em todas as regiões do país, em todas
as faixas etárias e em todas as faixas de renda aumentou o
percentual de pessoas com excesso de peso e obesas. O sobrepeso atinge mais de 30% das crianças entre 5 e 9 anos de
idade, cerca de 20% da população entre 10 e 19 anos e nada
menos que 48% das mulheres e 50,1% dos homens acima
de 20 anos. Entre os 20% mais ricos da população com mais
de 20 anos, o excesso de peso chega a 61,8% e a obesidade
a 16,9%.
Quais seriam, então, os fatores envolvidos em tal situação? A mudança no padrão alimentar tradicional (arroz, feijão, carne, salada) por bebidas e alimentos industrializados,
como refrigerantes, biscoitos, salgadinhos e comida congelada, seria responsável em grande parte por este cenário. A
mudança é realizada por vários motivos: maior praticidade
(maior rapidez no preparo dos alimentos), maior palatabilidade (maior quantidade de condimentos artificiais e sal
nos alimentos industrializados), maior sensação de bemestar com, por exemplo, o chocolate, que aumenta certas
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substâncias no cérebro (as mesmas que são aumentadas
pelos antidepressivos) e por isso são consumidos compulsivamente. A mudança do padrão alimentar leva, portanto,
a um aumento calórico e diminuição do valor nutricional
da dieta. Associado a isso, a população está cada vez mais
sedentária, o que foi evidenciado por uma pesquisa de 2008
que demostrou que apenas 10,2% da população brasileira
com 14 anos ou mais tem alguma atividade física regular.
Dentre as crianças também é óbvia a diminuição cada vez
maior da prática de atividades como jogar bola ou andar
de bicicleta em troca do uso de computador, videogame ou
televisão. Por fim, o fator genético também influencia a determinação do peso de modo favorável ou não.
Como o sobrepeso e a obesidade contribuem para o aparecimento de diversas doenças tais como diabetes, colesterol alto, hipertensão, apneia do sono, artrose, além de predispor a distúrbios psicológicos (depressão, ansiedade, baixa
autoestima), o tratamento dessa doença deve ser realizado.
A tão falada mudança do estilo de vida, com uma alimentação saudável acompanhada da realização de atividade física
regular, são efetivas na perda de peso e, principalmente, na
manutenção da mesma (e uma perda de 5% a 7% do peso

corporal já implica em redução significante do risco cardiovascular e
do desenvolvimento de diabetes).
Como a mudança do estilo de vida requer disciplina a longo prazo,
muitas pessoas com sobrepeso ou obesas procuram tratamentos milagrosos. As dietas da moda se proliferam (Dukan, Atkins, South Beach,
dieta da sopa, etc.) e são divulgadas em revistas ao lado de fotos dos
artistas que as fazem, apesar de ser sabido que a perda de peso até
ocorre mas não é mantida, além de ser uma perda equivalente à tradicional dieta do Mediterrâneo (que não se trata de uma dieta mas, sim,
de uma alimentação mais saudável).
As medicações estão indicadas somente nos casos de obesidade
ou sobrepeso em paciente com doenças associadas e que não obtiveram sucesso de tratamento somente com a mudança no estilo de
vida. Entretanto, essas medicações parecem estar com os dias contados. Em 2007, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
aprovou o Rimonabanto como uma nova medicação para perda de
peso e, principalmente, perda de gordura abdominal, a mais maléfica.
Em 2008, porém, seguindo as recomendações da agência reguladora
de medicamentos da Europa, a European Medicines Agency (EMEA),
e do próprio laboratório, a medicação teve sua venda suspensa devido
ao aumento do risco de desenvolver quadros psiquiátricos. Em 2010,
foi a vez da Sibutramina. Após um estudo que demonstrou aumento
do número de casos de infarto e derrame mas não de mortalidade em
pacientes cardiopatas e diabéticos que usavam a medicação (e que,
pela bula, já não poderiam usar a medicação de qualquer maneira),
a prescrição da droga foi restrita, devendo-se usar a receita B2 para
a compra da mesma. No momento, a ANVISA discute a possibilidade
de retirada definitiva do mercado da Sibutramina, assim como dos anfetamínicos Anfepramona, Femproporex e Mazindol. Até a impressão
desta edição da Revista Gente Santa Paula pode ser que os endocrinologistas não tenham outra opção de tratamento além do uso de
Orlistat, medicação cara, com efeitos colaterais e não tão eficaz para a
perda de peso, e de medicações antidepressivas, cujo efeito colateral,
no caso desejado, é a redução do apetite.
É claro que existe um abuso no uso de medicações. Pessoas com
sobrepeso e sem patologias associadas ou até com peso adequado desejam emagrecer para alcançar o padrão estético vigente de magreza
extrema, às vezes incompatível com a genética da pessoa. Conseguem
inclusive comprar medicações proibidas como o Rimonabanto no mercado paralelo (internet, farmácias clandestinas), sem saber ao certo
a procedência da substância. E com certeza conseguirão comprar a
Sibutramina se a mesma for retirada do mercado pela ANVISA.
Pela dificuldade de abordagem e restrição de possibilidades terapêuticas na obesidade, a melhor opção ainda é a prevenção. E esta
é feita com muita disciplina através da mudança nos hábitos de vida
diário, que devem incluir atividade física e alimentação saudável.

Se, entretanto, o sobrepeso ou obesidade já estão
presentes, a atividade física e dieta serão também
importantes na medida em que podem impedir
aparecimento de doenças associadas silenciosas,
como hipertensão e diabetes. Se cada um der a sua
contribuição em prol de si mesmo, talvez em alguns
anos teremos declínio e não aumento do número de
pessoas acima do peso.

Dra Claudia Silva Liboni
Endocrinologista
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Mochileiros
Antes de viajar é preciso
pensar em cada detalhe

O seu primeiro “Mochilão”!
Mochilar não é só colocar uma mochila nas costas e sair perdidaço por aí. É preciso
planejar a viagem (se possível com um bom tempo de antecedência) e pesquisar bastante
sobre os destinos que pretende visitar. Quanto maior for o seu conhecimento sobre os destinos, melhor será sua viagem.

Por onde começar?
Reúna o máximo de informações sobre os destinos que irá visitar.
Em primeiro lugar organize a logística da sua viagem. Crie uma lista dos destinos que
pretende conhecer e pesquise:
• Quais são as principais rotas e meios de transporte para se chegar nos destinos escolhidos.
• Quais são os principais tipos de hospedagem nas cidades por onde irá passar e quanto
elas custam.
• Quais são as “principais atrações” e se as mesmas são de fácil acesso ou necessitam da
contratação de serviços de tours ou guias e quanto custam estes serviços.
Para enriquecer sua viagem tente pesquisar além do “esquema pra turista ver”, além dos
cartões-postais. Pesquise também sobre a cultura, a história, a política, a geografia e a economia dos destinos.
Se deseja visitar parques nacionais e outras áreas preservadas e/ou selvagens, tente
saber mais sobre a fauna e flora da região e os cuidados que se deve tomar antes de se aventurar em alguma trilha. Pesquise sobre quais são as roupas e equipamentos mais adequados
ao clima e geografia das regiões que irá visitar.

Manual do Mochileiro
Orçamento: Economize em tudo que for possível.
Controlar o orçamento é a parte mais importante de qualquer mochilão. Uma mesma
viagem pode ficar terrivelmente mais cara se você não tomar certos cuidados e não se conhecer bem. Antes de perguntar se sua grana será suficiente, faça uma reflexão sobre os seus
hábitos de consumo.
É necessário que você conheça seus limites e o quanto estará disposto a sair da sua zona
de conforto. Então, pense o quanto estará disposto a perder de sua privacidade em diversos momentos do dia, principalmente na hora de dormir. O quanto consumista e exigente você é. E
principalmente o quanto estará disposto a pesquisar e pechinchar antes de comprar um produto
ou serviço. Isso fará toda a diferença no valor final da viagem.
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Transporte: Como economizar
O transporte inclui a locomoção de partida e chegada e o
que você irá gastar circulando pelos destinos.
1- Passagem Aérea
Passagem aérea pode consumir boa parte de seu orçamento,
então, confira as dicas para economizar:
1 - Compre sempre pela internet.
2 - Pesquise muito antes de comprar. Onde?
• Nos sites das companhias aéreas
• Nos sites de agências especializadas em venda de passagens
• Em sites comparadores de preço de passagens aéreas.
3 - Faça as buscas com pelos menos 3 datas diferentes. Como
se fosse voar daqui a 3 dias, 1 mês e 3 meses. O objetivo é entender como funciona a política de preços de tal companhia.
Algumas vendem muito mais barato se você comprar com
antecipação, outras, não.
4 - Evite comprar passagens só de ida (one way) pois elas
custam quase o mesmo preço das Round Trip (ida e volta).
5 - Se planejar a viagem com antencedência você poderá adquirir a passagem em alguma promoção ou leilão na internet.
6 - Se seu roteiro for flexível tente pesquisar por passagens
em rotas alternativas. Países ou estados vizinhos às vezes podem ter passagens muito mais baratas que o destinos onde
você está, sendo assim, uma viagem de ônibus até lá pode
valer muito a pena.
7- Se for viajar por muitos países em continentes diferentes,
um bilhete RTW (Round The World Ticket) pode fazer a sua
viagem muito mais barata.

será levar você o mais longe possível para cobrar mais ou
será aquela onde ele ganha mais comissões. Seja exato
no que quer e pergunte sempre antes quanto irá custar a
corrida ou pelo menos um valor aproximado. Sem saber
disso é furada!
5 - Circulando com Bicicleta
Em muitos destinos você irá economizar muito se alugar
uma bicicleta para circular pelas atrações. Procure no
Google por rent a bicycle.

2 - Viajar de carona
Em alguns países a carona é parte da cultura local e até
mesmo no Brasil é possível viajar desta forma. Pense
nisso como uma possibilidade viável, que poderá ser
usada em parte ou em toda viagem. Há muitos sites que
facilitam esta prática. Além dessas dicas e recursos do
Mochileiros.com, você também poderá utilizar os sites
Caroneiros.com, E-carona e o Carona Segura para viajar
pelo Brasil. Para viajar pela Europa as dicas são os sites
Hitchhikers.org e RoadSharing.
3 - Transporte Público
Utilize o transporte público para circular pelos destinos
que irá visitar. Ônibus, metrô, trem, lotações, etc.
4 - Circulando com Táxis
Em muitos destinos os táxis também são um opção barata
para circular, mas quando usar um táxi nunca peça uma
sugestão de serviços como hospedagem, restaurantes
e outros do tipo para o taxista. A sugestão dele sempre
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4 -Se hospedar de graça na casa de outros viajantes.
Há alguns sites especializados na troca de hospedagem,
onde você poderá oferecer sua casa como hospedagem e
também se hospedar na casa de outras pessoas de todo
o mundo, os mais conhecidos são: Couchsurfing, Hospitality Club e Stay4Free
5 - Longas viagens noturnas e locais públicos abertos 24h.
Em uma viagem longa, dormir sem pagar nada em algumas oportunidades poderá fazer você economizar bastante. Escolher viajar a noite em ônibus e trens e em alguns
locais públicos são algumas das opções. O site The Budget Traveller Guide to Sleeping in Airports traz uma lista
dos melhores aeroportos do mundo para dormir.
6 - Servas.
Servas é uma ONG que conta com mais 14 mil anfitriões que recebem viajantes interessados em promover a
paz mundial. Foi fundado em 1949 na Dinamarca como
um movimento pacifista. Para saber mais visite a página:
http://brazil.servas.org/

Albergues / Hostels

Formas de economizar na Hospedagem
1 - Albergues / Hostels

7 - Trocar de casa temporariamente com viajantes do mundo todo.
Essa seria uma opção para aqueles que estão interessados em passar uma temporada em apenas um destino,

Se for viajar sozinho a dica são os quartos coletivos, se

o que é uma boa opção para férias em família. Nos sites

viajar em dupla ou casal os albergues também possuem

que promovem este serviço você paga uma taxa e ca-

quartos privativos que em geral são mais baratos que os

dastra sua casa e pode pesquisar se alguém em algum

hotéis Econômicos.

lugar do mundo que estaria interessado na troca temporária. Os principais sites do assunto são: http://www.ho-

2 - Hotéis Econômicos
Os Hotéis Econômicos também são uma boa opção. Mui-

meexchange.com/, http://www.homeforexchange.com,
http://www.homelink.org/ e http://www.intervacus.com.

tas vezes são hotéis frequentados por mochileiros de todo
mundo ou hotéis de redes econômicas. As principais redes de hotéis econômicos são: Formule 1, Econolodge,
EtapHotel. Além das Redes procure no google por Budget
hotels
3 - Campings free
Há campings Free ou quase free em quase todos os destinos do mundo, então sua barraca pode ser bastante
útil. Além de ser de graça ou quase de graça são também uma ótima opção para ficar mais perto da natureza. Procure no google por free campsites, free camping
sites, free campgrounds. Em destinos com frio extremo
é necessário barraca, saco de dormir e roupas especiais.
Ambientes hostis e/ou com temperaturas extremas não
são recomendados para viajantes inexperientes.
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Campings free

Formas de economizar na Alimentação
A alimentação pode chegar a ser até o segundo item que mais irá levar embora seu
suado dinheirinho e além disso pode ser responsável por alguns dias de viagem perdida em casos de má alimentação, pois é comum adquirir uma intoxicação alimentar
ou passar pela conhecida diarreia do viajante. Portanto, para se alimentar bem e barato,
na maioria dos casos a melhor opção é o bom e velho supermercado. A maioria dos albergues/hostels possui cozinha coletiva que fica à disposição dos hóspedes exatamente
para esse propósito. Além do mais é assim que nascem amizades e romances. Não se
envergonhe em propor a outros viajantes “uma vaquinha no supermercado” para comprar
itens para cozinhar o almoço ou jantar! O dinheiro que economizar com isso você poderá
gastar à noite na balada com seus companheiros de rango! Se for ficar em campings leve
um bom equipamento de fogo.
Isso tudo não exclui você de saborear delícias da gastronomia local, pois os restaurantes populares também podem ser um ótima opção. Estes restaurantes costumam ser
frequentados pela população local, são como os “Pratos Feitos” e “Comerciais” Brasileiros
e que muitas vezes vendem os mesmos pratos típicos de restaurantes para turistas.
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Pechinchar sempre!
Turistas sempre pagam mais caro por tudo. É como se
carregassem na testa uma placa: Tenho dinheiro sobrando,
cobre mais caro! Não é só no Brasil que isso acontece! Por
isso pechinche sempre! Principalmente quando o produto
ou serviço não tiver o preço exposto de forma clara. Se usar
essa regra com certeza irá economizar muito. Se tiver vergonha de pechinchar, em alguns casos pagará até 3 vezes
mais do que pagaria um cidadão local pelo mesmo produto
ou serviço. Pechinche sem medo de ser feliz!

Zonas de risco
Zonas de Risco são os locais com conflitos armados ou
com altos índices de criminalidade. É bom saber se nos destinos que irá visitar há locais assim.
Não ostente
O pior de todos os comportamentos de risco sem dúvida é
a ostentação. Por isso evite ostentar. Durante sua viagem você
irá ver mochileiros do mundo todo sempre com roupas simples. Essa é a receita. Vista-se o mais simples possível e sem
penduricalhos e outros objetos que chamem atenção.
Vocabulário de sobrevivência
Mesmo que seu inglês seja fluente em muitas situações
ele não servirá pra nada, por isso, é necessário ter uma noção
básica de palavras e expressões da língua local. Isso pode facilitar sua vida em várias situações. Estude um pouco da língua local e/ou leve um vocabulário básico impresso ou em seu
smartphone.
Saúde do Viajante
Você deve ficar atento às doenças e epidemias nos destinos que irá visitar, para tomar as vacinas certas e evitar comportamentos de risco.

Dicas para uma viagem segura
De olho na notícia
Acompanhar o noticiário sobre os destinos que irá conhecer pode ser muito útil para evitar roubadas: Intempéries, greves, manifestações, etc
No OnlineNewsPapers.com você encontrará um diretório
com sites de jornais de todo o mundo (http://www.onlinenewspapers.com/)
Cuidados com dinheiro em espécie e outras formas de
pagamento
Nunca leve em espécie tudo que irá gastar e se possível
espalhe seu orçamento em várias formas de pagamento. O que
levar em espécie divida em várias partes. Exemplo: Coloque
uma parte em um Money Belt, outra se possível em um Leg
Money Belt, uma terceira parte em alguma peça de roupa na
mochila e a quarta parte para fazer pequenos pagamentos, na
carteira ou bolso ou faça da maneira que achar melhor “mas
nunca deixe todos os ovos na mesma cesta”.
Cheques de viagem eletrônicos também são muito úteis e
seguros, o mais utilizado é o Visa Travel Money.
Cartões de debito e crédito também são uma opção. Os da
Rede Cirrus são aceitos em 210 países.
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Silnei Laise de Andrade
Editor e criador / fundador do Mochileiros.com
Fonte: Mochila Brasil ( www.mochilabrasil.com.br )

Controlar os gastos
é fundamental para
o viajante que deseja
visitar o máximo de
destinos possíveis.

Boa Viagem
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CAPA

O FUTURO

a gente faz agora
Um problema que levanta muitas questões,
exige múltiplas respostas
Atender às necessidades do presente sem
comprometer as possibilidades das futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades.
Esta é uma das definições mais abrangentes de
sustentabilidade.
Para ser sustentável, qualquer empreendimento humano deve ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. Mas esses conceitos, que parecem
óbvios, simples sinais de bom senso, infelizmente
ainda estão longe da prática cotidiana de muitas
pessoas, grupos, empresas e governos. Tanto que
um movimento mundial pela sustentabilidade surge como resposta ao seu contrário: a insustentabilidade provocada pelo que é ecologicamente errado,
economicamente inviável, socialmente injusto, culturalmente inaceitável.
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Para agir de forma sustentável devemos ter visão de longo prazo, consciência de que nossas relações sociais e nosso estilo de vida impactam diretamente a realidade à nossa volta - e que devemos ter
solidariedade com nossos descendentes. Para que
isso aconteça de fato, é preciso entender a construção da sustentabilidade como um desafio de muitas
faces. Só assim conseguiremos encontrar as múltiplas respostas que o problema impõe. É exatamente
essa a missão do projeto Planeta Sustentável, que
se destina a estimular o debate, reconhecer boas
práticas e difundir conhecimento. A face mais visível desse desafio está ligada ao ambiente, principalmente por causa da emergência do aquecimento
global, hoje, mais do que um alerta, dramático sinal
das consequências causadas pelo que fizemos e
pelo que deixamos de fazer.

CAPA

Sustentabilidade é um tema em construção. Há
muito o que aprender a respeito. Mas já sabemos que
tem a ver com atos de nosso cotidiano. Desde estilo de
vida e consumo de cada um de nós até a forma como lidamos ou deixamos de lidar com o lixo que produzimos.
Tem a ver com a maneira como usamos os recursos e
energias disponíveis. Tem muito a ver com nossa atitude
em cada momento de nossas vidas.
Nem sempre, é claro, problemas e soluções estão
diretamente nas mãos de cada um de nós. Mas, de alguma maneira, ainda que indireta, podemos influir em
decisões que dependem de políticos que elegemos ou
deixamos que fossem eleitos, ou de empresas que são
mantidas por quem compra seus produtos. É nessas esferas, político-econômicas, que estão grandes decisões
a respeito de modelos de desenvolvimento, políticas de
saúde, projetos de educação. Hoje, cada vez mais, as
pessoas entendem os problemas da biosfera e passam
a pensar globalmente. Isso é ótimo. Mas não é tudo. É
preciso também pensar e agir localmente. Procurar ter
mais influência no que acontece em nossa própria cidade. Saber o que e como pode ser feito em soluções para
a casa e a cidade.
O Planeta Sustentável tem a participação de dezenas de revistas e sites da Editora Abril e conta com
um conselho consultivo, composto por especialistas de
diversas áreas, além de representantes de empresas
patrocinadoras (veja nos Canais Especiais) interessadas
na difusão de conhecimentos. Em sua primeira fase de
um ano, o projeto prevê a realização de fóruns de discussão e de produção de conteúdo capaz de informar e
qualificar as ações. E, para isso, se propõe a manter um
constante debate, com a participação de uma série de
organizações convidadas.

Algum sábio já disse que é melhor resolver os problemas quando eles ainda são pequenos. Em muitos
dos desafios que temos de enfrentar para conseguir
uma vida mais sustentável, talvez já tenhamos perdido
algumas oportunidades de enfrentar problemas ainda
pequenos. Mas é sábio lidar com eles antes que cresçam ainda mais. Para isso, é preciso enxergá-los imediatamente, ver quais são as soluções possíveis e buscá-las. Essa é a nossa missão - e o convite para que você
participe da construção de algo a ser legado às próximas
gerações: um planeta sustentável.

Caco de Paula
Diretor do Núcleo Turismo e Publisher do Planeta
Sustentável | Editora Abril
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CAPA

Ainda ontem,
o mundo não
pensava como hoje

Parceiro oficial

Há quase 20 anos, o mundo despertou para a necessidade urgente de
buscar uma vida melhor, respeitando o ambiente. O PLANETA SUSTENTÁVEL
se orgulha de contribuir para esse movimento.
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2006 Estudo britânico mostrou
2000
Metade da população
mundial vivia em
cidades, ocupando
menos de 2% da
superfície do planeta
e usando 75% dos
recursos disponíveis.

que os danos causados
pela mudança climática
equivalem a 20% do PIB
mundial por ano.

fevereiro_2007
O IPCC (Painel
Intergovernamental de
Mudanças Climáticas)
declarou que o homem
é responsável pelas alterações
no clima, devendo reduzir
suas emissões de dióxido
de carbono.

1998
No Brasil, a lei federal
9.605 dispôs sobre
crimes ambientais.

1997

março_2007

O Protocolo de Kyoto estabeleceu
metas de redução das emissões
de gases de efeito estufa.

O documentário Uma Verdade
Inconveniente, de Al Gore, recebeu
o Oscar. Em outubro, Al Gore e o
IPCC compartilharam o Nobel da Paz.

1995
Em Copenhague, o mundo
comprometeu-se a erradicar
a pobreza absoluta.

Foi lançado o movimento
PLANETA SUSTENTÁVEL,
liderado pela Editora Abril.

novembro_2007
O Manual de Etiqueta
do PLANETA SUSTENTÁVEL
traz dicas para melhores
práticas no trabalho,
na escola e em casa.
As edições publicadas
somaram mais de
5 milhões de exemplares.

outubro_2007
O PLANETA SUSTENTÁVEL
chegou ao Ibirapuera,
em São Paulo,
com o evento
Planeta no Parque.
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O Planeta Sustentável produz conhecimento para
despertar a consciência das pessoas por um mundo
melhor. Esta e outras 37 revistas e sites da Editora Abril
estão empenhadas neste projeto.
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ONU e Noruega inauguraram
a Caixa-Forte Internacional
de Sementes, na Ártico, com
capacidade para armazenar
4,5 milhões de amostras.

abril_2007

A histórica conferência da
ONU sobre meio ambiente
e desenvolvimento, a Eco-92,
deu início a uma série de
políticas e acordos para
proteger a vida no planeta.

1992

fevereiro_2008

www.facebook.com/
planetasustentavel

Siga: @psustentavel

M O ND OYU M I

Que bom que
estamos construindo
juntos o amanhã
2012

No Rio de Janeiro,
líderes do mundo
todo se reunirão para
uma nova e ampla
conferência sobre
o meio ambiente,
a Rio+20.
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abril_2009
As geleiras do Ártico
estavam cada vez mais
frágeis em função do
aquecimento global.

janeiro_2011

agosto_2010
Foi sancionada,
no Brasil, a lei
12.305, sobre
resíduos sólidos, que
determina manejo
adequado do lixo.

O Planeta no Parque,
no Ibirapuera, em
São Paulo, aconteceu
de 22/1 a 25/1, com
show do Pato Fu e
programação focada
no tema “florestas”.

agosto_2009
Reação brasileira
provocou a devolução
de 1,5 mil toneladas
de lixo enviadas do
Reino Unido.

outubro_2009
O PLANETA SUSTENTÁVEL,
junto com a National
Geographic, lançou
o Dossiê Terra 2010.

outubro_2010
agosto_2010
O Fórum
Biodiversidade e
a Nova Economia
reuniu empresas,
governo e ONGs
para debater o
valor da natureza.

O PLA
partic NETA SUSTENT
de rev ipa regular ÁVEL
Editor istas espec mente
Susten a Abril, comiais da
de Sus tável, Guia o Casa
Superintentabilida Exame
de
teress
ante V e
erde.

O PLANETA SUSTENTÁVEL
participou da COP
10 da Biodiversidade,
em Nagoya, no
Japão. Cerca de 200
nações fecharam
plano e metas para
proteger seres vivos
e ecossistemas.

dezembro_2009
O PLANETA SUSTENTÁVEL
organizou palestras
na COP 15 do Clima
em Copenhague, fez
a cobertura diária da
conferência e lançou
um hotsite em inglês.
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novembro_2010

O PLANETA SUSTENTÁVEL promoveu
cursos preparatórios para
a COP 16 do Clima, em
Cancún, México, e realizou
apresentações na Conferência.

Realização

O F U TU R O A G E N TE F A Z A G O R A

www.planetasustentavel.com.br
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Curso Santa Paula

Solidário
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Realizamos nos dias 11 e 12 de dezembro
de 2010 o curso para preparação de voluntários com técnica e desenvolvimento da
linguagem do palhaço e acesso ao contato
lúdico.
Com objetivo de preparar voluntário possibilitando a formação de agentes sociais
transformadores; valorizar e conscientizar
sobre o trabalho em equipe.
O palhaço é um eterno otimista, encara o
fracasso de maneira natural e ingênua, é digno em suas ações, vive a vida intensamente
e seu pensamento lúdico é infinito nas possibilidades. O curso possibilitou uma imersão
nesse mar desconhecido, mas presente no
interior de cada um de nós proporcionando a
possibilidade de recuperar os instintos mais
internos do ser humano despindo-se de regras e conceitos chegando ao autoconhecimento e ao desenvolvimento do potencial
artístico e cômico.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Responsabilidade

Social
KIT Escolar... Educação, o presente mais
rico e importante de todos.
Em apoio aos estudos dos filhos de nossos colaboradores, foram distribuídos 500
Kits de material escolar para aqueles que
têm filhos com idade de 5 a 18 anos.
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GENTE ESPORTE

Mulher X Exercícios físicos
Conheça as vantagens em praticar
exercícios físicos regularmente

A prática de exercícios regularmente traz inúmeros
benefícios à saúde e à beleza feminina.
Os mais procurados são caminhada e corrida.
Calcula-se que, hoje, quatro milhões de brasileiros corram ou caminhem regularmente.
Segundo a federação Paulista de Atletismo (FPA) foram
realizadas 374 provas no Estado de São Paulo em 2010, contra 301 no ano anterior, crescimento de 24,3%, o maior dos
últimos quatro anos.
A razão para o sucesso é simples – basta um bom par de
tênis, local com segurança e orientação e acompanhamento
de um profissional para evitar lesões nos tendões, joelhos,
coluna e articulações em geral.
A prática em grupo funciona como uma terapia, onde é
possível troca ideias, dicas e fazer novas amizades.
Nos bastidores é imprescindível o trabalho da assessoria
esportiva fazendo uma avaliação criteriosa com a elaboração
de um programa personalizado que permite conhecer suas
reais necessidades e potencialidades. Com o acompanhamento das planilhas o professor poderá sentir sua evolução
e planejar avanços. Isso refletirá nos resultados. Com até três
meses por semana já será possível notar melhorias no seu
desempenho. E, é claro, sempre usar roupas e tênis adequados, fazer alongamentos, beber água, antes, durante e após a
atividade física e, seguir o programa do professor.

“

E sem falar que o resultado aparece rapidamente. Com
tantas vantagens, é claro que as mulheres não dispensarão
uma arma tão poderosa como essa. Nós aqui no Santa Paula
temos muitos casos de mulheres que estão voltando a praticar alguma atividade física, saindo do sedentarismo em busca da boa forma física e qualidade de vida.

Prof. Belino Coelho
Elite Assessoria Esportiva
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“

Os benefícios da corrida e caminhada
Condicionamento cardiovascular;
Equilíbrio gradual do metabolismo (contribui para o emagrecimento);
Resistência física e muscular;
Ajuda no controle do diabetes e no combate ao estresse;
Melhora da postura;
Indicada para os quadros de osteoporose;
A médio e longo prazo melhora transtornos como depressão e ansiedade.

Para as mulheres especificadamente
Ajuda na regulação do ciclo menstrual
Diminui os sintomas da tensão prémenstrual TPM;
Fortalece a estrutura física e muscular,
e sistema imunológico.
A prática de exercícios fortalece a autoestima, a mulher passa a acreditar mais em
si, renova a aparência, cuida mais da saúde,
tendo uma melhora na qualidade de vida.

GENTE ESPORTE

“

A atividade física me ajudou bastante, eu era uma pessoa totalmente sedentária e desanimada. Depois que comecei a praticar atividade física, minha vida mudou totalmente.
Hoje eu me sinto uma outra pessoa, tenho mais disposição
nas tarefas cotidianas, durmo bem, melhorei a minha autoestima, tenho mais elasticidade e flexibilidade do corpo, os músculos ficaram mais eficientes e com melhor tônus.
Os exercícios me ajudaram a melhorar minha capacidade
para esforços físicos, aumentaram o meu fôlego, combateram o
estresse e a indisposição.
Enfim, hoje posso dizer que tenho qualidade de vida, hoje
percebo que preciso estar alerta para o fato de que saúde e longevidade devem vir acompanhadas de qualidade de vida, tanto
no presente como no futuro. Em outras palavras, posso dizer que
não imagino mais minha vida sem atividade física.

“

Ione Dutra

“

Esporte é essencial na vida do Ser Humano. Eu
particularmente sempre fui fiel à caminhada três
vezes por semana. Nos últimos dois anos o Hospital Santa Paula disponibilizou um profissional qualificado para ajudar todos os funcionários que tenham
interesse em caminhada e corrida. Eu me interessei
a tentar vencer o desafio de correr.
No começo é muito cansativo, o corpo fica dolorido, porém as vantagens são enormes. Hoje corro
45 minutos e sinto que sou capaz de evoluir cada vez
mais. Após 6 horas de trabalho me dedicando e fazendo o melhor para os pacientes vou para o parque
Ibirapuera treinar. Assim me sinto flexível, disposta
e feliz de contribuir pela qualidade da minha vida e
meu corpo agradece.

“

Matilde Batista Flores
Técnica de enfermagem

“

Comecei a corrida, na verdade o esporte em uma nova forma
de viver com saúde e fazer amigos. Conhecer os novos mundos,
os que está dentro dessas pessoas. Isso sim é enriquecedor. Obrigada Hospital Santa Paula e equipe envolvida.
Adriana Gonçalves Lima
Diretoria Clínica/ Gerência de enfermagem

“
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OURO PRETO

Uma fabulosa e linda cidade setecentista encravada
num vale profundo das montanhas mineiras
O município brasileiro de Ouro Preto está localizado no Estado de Minas Gerais, e é
famoso por sua magnífica arquitetura colonial. Sua população de 70.227 habitantes, conforme o censo de 2010 (IBGE), está distribuída igualmente entre homens e mulheres. Foi a
primeira cidade brasileira a ser declarada pela UNESCO Patrimônio Histórico e Cultural da
Humanidade, no ano de 1980. No município há 13 distritos para serem conhecidos: Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, Engenheiro Correia, Glaura, Lavras Novas,
Miguel Burnier, Santa Rita, Santo Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu
e Rodrigo Silva, além da sede.
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitude Sul 20º 23’ 28”
Longitude Oeste 43º 30’ 20”

ALTITUDE:
1150 metros

PONTO MAIS ALTO DO MUNICÍPIO:
Pico do Itacolomi, 1772 metros

ÁREA:
1245 km² (IBGE - 2000)

POPULAÇÃO:
69.598 habitantes (IBGE - 2010)

Economia
A cidade depende quase exclusivamente do turismo,
mas há também importantes indústrias metalúrgicas e
de mineração no município, tais como a Alcan - Alumínio
do Brasil (a mais importante fábrica de alumínio do país),
a Vale, e outras. As principais atividades econômicas são
o turismo, a indústria de transformação e as reservas
minerais do seu subsolo, tais como ferro, bauxita, manganês, talco e mármore.
Os minerais de importância são ouro, hematita, dolomita, turmalina, pirita, muscovita, topázio e topázio imperial,
este última apenas encontrado em Ouro Preto.
Uma outra importante fonte de recursos para o município são os estudantes das universidades, oriundos principalmente da região sudeste do Brasil, que fazem da cidade uma festa constante.

CLIMA:
Úmido, característico das regiões montanhosas com
chuvas durante os meses de dezembro a março.

TEMPERATURA (MÉDIA):
Mínima: 6ºC (julho)
Máxima: 28ºC (janeiro)

RIOS:
Nascente do Rio das Velhas, Piracicaba, Gualacho,
Mainart e Ribeirão do Funil

VOLTAGEM ELÉTRICA:
110 volts

Imperdíveis Atrações de Ouro Preto
Igreja de São Francisco de Assis
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar
Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias
Museu da Inconfidência
Museu do Oratório
Museu de Mineralogia
Casa dos Contos

Curiosidades
Igreja de São Francisco de Assis - Uma atração imperdível da cidade é o painel do forro da nave da Capela, de
Manuel da Costa Athayde.
Túmulo de Aleijadinho - A Matriz de Nossa Senhora da
Conceição de Antônio Dias possui oito altares laterais. O
primeiro, à direita da entrada, é o da Nossa Senhora da Boa
Morte, sob o qual foi enterrado o grande gênio do barroco
mineiro, Aleijadinho.
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Um pouco da História:
Quando, em fins do século XVII, bandeirantes acharam
ouro nos córregos da região do Itacolomi (montanha que
domina Ouro Preto), motivaram uma verdadeira corrente
imigratória em busca do Eldorado. Paulistas, nordestinos e
portugueses recém-chegados formaram pequenos arraiais,
com suas capelinhas, em diversos pontos da região: arraiais
de Antônio Dias, do Padre Faria, do Morro de São Sebastião,
do Passa Dez, do Caquende, do Ouro Preto - com a criação da
Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Em 1711, esses povoados dispersos foram reunidos sob a denominação de Vila
Rica de Albuquerque, hoje Ouro Preto. Seu afastamento do
litoral e a rápida decadência das minas, após 1760, a tornaram
exemplo de cidade do Brasil colonial, conservando-se como
um conjunto arquitetônico e artístico expressivo da época.
Como primeira grande cidade do sertão, serviu de polo de ligação para as economias litorâneas com a região das minas. A
intensa atividade econômica da cidade no século XVIII, corresponde um desenvolvimento artístico e cultural próprio. O
barroco de Ouro Preto, ao contrário do barroco das cidades
litorâneas brasileiras, pode ser considerado como tipicamente
brasileiro. Historicamente, no decorrer do mesmo século,
desenvolveu-se movimentos libertários inspirados em ideias
iluministas e no exemplo da Revolução Americana, como na
Inconfidência Mineira

Onde Ficar:
Ouro Preto é um dos principais destinos turísticos de
Minas. Nos finais de semana e feriados prolongados a cidade
fica repleta de turistas. Excelentes hotéis surgiram para atender
a demanda. De uma forma geral conciliam o esplendor barroco
com os confortos e facilidades da vida moderna.

Como chegar:
Há duas opções para quem sai de São Paulo, capital. A
primeira é pela BR-381 até o trevo para Lavras. A partir daí
pegar a BR-265 até Barbacena. Desta cidade acessar a BR040 sentido Belo Horizonte até Conselheiro Lafaiete. Entrar em
Lafaiete e seguir pela Estrada Real (asfaltada), passando por
Ouro Branco e finalmente chegando a Ouro Preto. A outra opção é seguir de São Paulo direto para Belo Horizonte (BR-381
- rodovia Fernão Dias). De Belo Horizonte pegar a BR-040 (sentido Rio de Janeiro) até o trevo para Ouro Preto (Alphaville). A
viagem continua pela BR-356 (rodovia dos Inconfidentes) até o
destino final. Embora no mapa este trecho pareça mais longo,
a distância é quase a mesma em relação à primeira alternativa. Isso acontece porque a BR265 é bastante sinuosa.
Fonte:
www.ouropreto.org.br
www.ouropreto.mg.gov.br

Serviços e Informações
Ouro Preto - MG - CEP 35400 000
Prefeitura Municipal:
Praça Barão do Rio Branco 156 - Centro
Tel: (0xx31) 3559-3285
Secretaria Municipal de Turismo:
Praça Tiradentes 41 (Câmara Municipal)
Horário: das 08:00 às 17:00h
Tel: (0xx31) 3559-3269
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SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Um dos lugares de peregrinação
mais importantes do mundo
Santiago de Compostela, situada na Galícia, noroeste da Espanha,
tornou-se num dos centros de peregrinação mais importantes do mundo, com a descoberta do túmulo do apóstolo São Tiago no ano 813.
O Caminho de Santiago entrou na história há doze séculos, quando
foram encontrados os restos mortais do apóstolo, São Tiago, ou Santiago, na que hoje é a cidade de Santiago de Compostela.
Esta rota une diversas zonas da Europa a Compostela e vem sendo
seguida por milhões de pessoas das mais variadas procedências. O
itinerário mais famoso é o chamado Caminho Francês, que absorve a
maioria dos caminhos vindos do continente europeu e se dirige a Santiago atravessando o nordeste de Espanha. Existem outros percursos
não menos importantes vindos de Portugal, do sul da Espanha.
De modo geral os caminhos hoje encontram-se sinalizados por setas de cor amarela, no chão, muros, pedras, postes, árvores, estradas,
marcos de granito ou concreto, e outros. Como regra, passam sempre
em frente à igreja mais importante da cidade, a Basilica de Santiago de
Compostela. Apenas os Caminhos Inglês, Francês e Português chegam
a Santiago de Compostela. Os outros vão-se juntando a estes três durante o percurso.
Para fazer o Caminho é necessario antes um preparo físico e uma
pesquisa de roteiros. O Pelegrino pode fazer seu caminho a pé, a cavalo
ou até mesmo de bicicleta. Caso você tenha interesse busque informações em sites e agências de turismo especificos no Caminho de Santiago.

Dicas:
• Faça a “Credencial Del Peregrino”.
É um documento que dá direito ao
portador de pernoitar em albergues
especiais, igrejas e monastérios ao
longo de toda a Rota espanhola.
Nele, há várias lacunas em branco
para serem postos de carimbos nos
lugares que lhe hospede a fim de
comprovar sua passagem. Assim,
mais tarde, ao chegar em Santiago,
você receberá a “Compostela”, um
belo diploma escrito em latim – em
tudo igual aos concedidos na Idade
Média – coroando sua peregrinação.
• A mochila não deve pesar mais de
sete quilos.
• As botas devem ser bem amaciadas
antes.
• Todo o cuidado com os pés é pouco.
• No caminho, a rota está toda marcada
por flechas amarelas pintadas em
pedras, árvores etc. Em caso de
dúvida, siga estes sinais. Eles são
mais confiáveis que os mapas.
• Leve do Brasil todos os
medicamentos que possa necessitar.
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Dicas de Livros
Como organizar sua vida financeira
Autor: Gustavo Cerbasi
Editora: Campus-ElsevieR

Gerenciar o próprio dinheiro muitas vezes é uma tarefa difícil para quem
desconhece o poder do planejamento e da organização. Dicas simples de serem
seguidas podem ser poderosas aliadas da saúde do bolso. Como organizar sua vida
financeira traz orientações sobre como consumir mais, privar-se menos, aproveitar
melhor as oportunidades de crédito, equilibrar dívidas, selecionar produtos financeiros, investir com correção, segurança e disciplina e, ainda, equilibrar as finanças
para uma vida com mais realizações. Organizar a vida financeira não é complicado
e requer apenas um esforço pessoal de disciplina e determinação, o que pode gerar
como benefício produtividade e qualidade de vida.

12 Meses Para Enriquecer - O Plano da virada
Autor: Marcos Silvestre
Editora: Lua – Lua de Papel - (LEYA)

Especialista em finanças, o economista Marcos Silvestre jura que qualquer
pessoa pode juntar dinheiro se seguir seus
conselhos. Será? Leia e comprove com
suas dicas.

Dica do colaborador - O Beijo
“Este livro me interessou muito. Conta sobre uma
personagem que tinha um filho doente, e lutou muito
por este filho. Tinha um marido que não se importava
com a família.
O que mais me chamou atenção foram os personagens principais que se amaram às escondidas,
porque o marido dela só queria saber de dinheiro e não
se importava com os filhos, e o amante gostava muito
dela e consequentemente de seus filhos.”
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Aline Giseli Felipe Wilson
Centro cirúrgico

FIQUE LIGADO

Exposição Água na Oca
Doce e salgada, abundante e escassa, aliada e adversária,
pura e poluída, líquida e impenetrável. Água! Cobrindo cerca de
70% da área da Terra na forma de oceanos, mares, rios, lagos e
geleiras, ela é fundamental para a existência do ser humano e
de todos os organismos vivos. A megaexposição Água na Oca
trata da relação entre a
água e o planeta, enfatizando o que essa substância representa para o Brasil e o seu povo, detentores do maior manancial
do globo.
Experimente, reflita sobre seu papel e se posicione quanto
ao futuro.
Fonte: www.aguanaoca.com.br

SERVIÇO
De 26 de novembro de 2010 a 8 de maio de 2011
Pavilhão Lucas Nogueira Garcez (Oca)
Av. Pedro Álvares Cabral, S/Nº – Portão 3, Parque do
Ibirapuera, Vila Mariana, São Paulo
HORÁRIOS
Terças, quintas e sextas-feiras: das 9h às 18h (bilheteria até as 17h)
Quartas-feiras: das 9h às 21h (bilheteria até as 20h)
Sábados, domingos e feriados: das 10h às 20h (bilheteria até as 19h)
INGRESSOS
Inteira: R$ 20,00
Estudantes e professores com comprovantes:
R$ 10,00 (meia-entrada)
Menores de 7 e maiores de 60 anos com documento
não pagam.
No último domingo de cada mês, a entrada é gratuita
para todos os visitantes.
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Dica de Filme
SINOPSE
Filmado ao longo de dois anos
(agosto de 2007 a maio de 2009), Lixo
Extraordinário acompanha o trabalho do
artista plástico Vik Muniz em um dos
maiores aterros sanitários do mundo: o
Jardim Gramacho, na periferia do Rio de
Janeiro. Lá, ele fotografa um grupo de
catadores de materiais recicláveis, com
o objetivo inicial de retratá-los. No entanto, o trabalho com esses personagens
revela a dignidade e o desespero que
enfrentam quando sugeridos a reimaginar suas vidas fora daquele ambiente. A
equipe tem acesso a todo o processo e,
no final, revela o poder transformador da
arte e da alquimia do espírito humano.

Vik Muniz
Artista plástico
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Dica de Culinária
Riz au poulpe aux olives noires et roquette
Arroz de polvo com olivas negras e rúcula
Para o arroz:
- 1 g de arroz cozido.
- 5 dentes de alho finamente cortados (brunoise).
- 1 cebola média finamente cortada (brunoise).
- 100 g de azeitonas negras portuguesas sem caroço
- 50 g de tomates sem pele e sementes cortados em pequenos cubos (concassée).
- Óleo de oliva extravirgem a gosto.
- Folhas de manjericão a gosto.
- 1 pimenta dedo-de-moça finamente cortada a gosto.
- 1 maço de rúculas.
Sal e pimenta branca moída na hora a gosto.

Modo de preparo:
Para essa edição um dos mais tradicionais Bistrôs de São
Paulo o Le Vin preparou para você colaborador do Santa
Paula uma receita muito especial.
Bom apetite!

Para o polvo:
- 8 tentáculos de polvo grande fresco.
- Sal refinado a gosto.
- Pimenta dedo-de-moça fresca.
- 100 ml de vinho branco de boa qualidade.
- 2 folhas de louro fresco.
- 1 ramo de alecrim fresco.
- 5 dentes de alho.
- 1 cebola média.
- Água suficiente para submergir os tentáculos de polvo.

- Pré aqueça uma frigideira antiaderente com óleo de oliva
extra virgem, doure o alho, a cebola, junte o polvo e saltear até
que o molusco fique ligeiramente crocante. Junte as azeitonas, a pimenta dedo-de-moça e confira o tempero com sal e
pimenta branca moída na hora. Acrescente o tomate, deixe
refogar, junte o arroz e deixe refogar até obter a temperatura
desejada. Junte as folhas de manjericão, desligue o fogo e
adicione óleo de oliva extravirgem a gosto.
-Lave e seque as folhas de rúcula, corte-as em aproximadamente 1 cm, tempere com sal, pimenta branca moída na
hora, óleo de oliva extra virgem e distribua igualmente em 8
pratos, coloque sobre ela o arroz de polvo.
Rendimento 8 porções.

Modo de preparo:
- Lavar bem os tentáculos de polvo em água corrente fria.
- Em uma panela de pressão, junte todos os ingredientes, coloque o polvo e deixe cozinhar em pressão por 17 minutos., Retire
e deixe os tentáculos esfriarem, corte em pedaços com aproximadamente 1 cm. Reserve.
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Marcílio Araújo
Chef de cozinha

AFTER HOURS

O Pescador
“

A pesca é muito especial para mim. É o momento em
que estou comigo mesmo, silêncio que alimenta minha
alma. Algumas vezes somente o som das águas, dos pássaros. O exercício de não pensar em nada é essencial para
relaxar e acalmar os ânimos que ficam alterados com o
corre-corre da vida.
Pratico a pesca há muitos anos e acreditem: faz um
bem danado pra gente!
Aprendi a ter paciência, tranquilidade e deixar de
lado os problemas pensando sempre nas soluções. E,
principalmente, pensar positivamente a cada segundo da
minha vida. Cada dia de pesca recebe como um presente
de Deus.
Lá bem próximo ao rio não existe pensamentos negativos, a única coisa que pensamos é que tamanho será o
próximo peixe. E assim a imaginação vai longe.
Como diz o ditado, é tudo história de pescador. Verdade ou não, é muito divertido ouvir e contar várias delas.

Expedito Pereira Junior

“

Eletricista - colaborador da engenharia predial
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TALENTO OCULTO

Talento
Oculto

Ronivon Vieira
Colaborador da Hotelaria
no monitoramento

“Tudo começou como um passatempo nas horas vagas
em que eu estava em casa. Fiz meu primeiro blog há uns
dois anos atrás como se fosse o meu blog pessoal. Nele
passei a escrever sobre assuntos que eu gosto de pesquisar,
como religiões, daí se tornou um hobby.
A igreja da qual faço parte precisava de um canal para
divulgar seus trabalhos, e daí foi mais um motivo para fazer
outro blog, e assim a coisa foi tomando forma e, recentemente, decidi fazer mais um para demonstrar o carinho por
essa cidade maravilhosa que é São Paulo.
Portanto aquilo que parecia uma brincadeira se tornou
um hábito diário, pois todos os dias quando chego do trabalho logo vou atualizar os meus blogs e ver o número de
visitantes do dia.
Gostei tanto de fazer blog que fiz um para a minha esposa e outro para a minha filha. Já está virando um trabalho
profissional, pois até publicidade já tenho na maioria dos
blogs que fiz.”

www.maravilhasdesaopaulocity.blogspot.com

www.adgermania.blogspot.com

www.fraternidadeevangelicaagape.blogspot.com
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www.ronivonvieira.blogspot.com

www.cantorajarediliana.blogspot.com

GENTE SANTA PAULA
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01 Adriana Gonsálves Lima - Gerência

07 Lindineuza Maria dos S. G. Silva - Enfermagem

02 Adréia Gonsálves Silvia - Gerência

08 Michele Rodrigues de Almeida - Enfermagem

03 Edmar Miranda da Silva - Enfermagem

09 Sonia Alvez de Souza - Hotelaria

04 Jean Carlos da Silva - Enfermagem

10 Sonia Ferreira de Lima - Enfermagem

05 Levi Lacerda de Santana - Eng. Predial

11 Tatiana F. Gonzaga - Enfermagem

06 Ligia Cristiane C. Amaral - Eng. Predial e Clínica

12 Wanderson Rodrigues de Almeida - Enfermagem
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Você sabe quem é quem no

Santa Paula?
Uma das principais funções de um líder é influenciar e motivar pessoas com o objetivo de colocar em prática o propósito
definido pela estratégica.
Nossos líderes são conscientes que sua marca pessoal é
uma profunda fonte de significado. Cada um em sua área, porém
todos cientes da importância de fazer, através de seu trabalho
uma organização vigorosa, vibrante, revolucionária, atraente e
saudável.
Cuidam de seus setores e suas equipes com afinco, todavia estão “linkados” com o institucional, através de marca, imagem, causas e valores; no relacional, pela representatividade e
fidelização; no intelectual, pelas inovações que podem permear; e no estrutural, pela técnica, processos e modelos de gestão.
Ah! Eles não estão disponíveis para contratação, contudo são
profissionais do mercado e sabem que network é fundamental.
Estão sempre à disposição para conversar, dividir e aconselhar.
Conheçam agora “quem é quem”, a cara de cada um deles.
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GENTE SANTA PAULA

3

5

4

6

7

8

01 Aline Siqueira - Gerente de RH

05 Eloisa Falleiros - Gerente de Recepção

02 Andreia Brasileiro - Gerente de Faturamento

06 Marlene de Oliveira - Gerente de Administração Pessoal

03 Carla Simone Ferreira - Gerente de Suprimentos

07 Paula Gallo - Gerente Financeira e Marketing

04 Debora G. Mansur - Gerente de Enfermagem

08 Rodrigo Rodrigues - Gerente Comercial
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MENOS É MAIS

Projeto Água
O consumo de água em instituições hospitalares hoje é muito elevado devido à alta complexidade de suas instalações. A
água é utilizada em pontos de consumo comuns e em exames e procedimento de alta complexidade.
Qual é o custo que pagamos hoje por esta água?
Eles são diversos, a água é muito cara e o meio ambiente está cada vez mais afetado por conta da sua utilização
inadequada.
Pensando em preservar o meio ambiente e reduzir os custos
de aplicação da água, o Hospital Santa Paula tem implantado programas de redução do seu consumo, programas estes
que visam atualização tecnológica, implantação de equipamentos de redução de vazão, manutenção adequada das instalações e um simples monitoramento do consumo que faz
com que os números hoje sejam cada vez mais favoráveis.
Em 2009 foi implantado um sistema de geração de Vácuo
que são isentos de utilização de água nas autoclaves e o
processo de detecção de vazamentos na rede de distribuição do hospital. Em 2010 com a implantação obtivemos uma
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redução no consumo anual de água de aproximadamente
5 mil m3, ou seja, cinco milhões de litros de água, que foram economizadas em um dos processos mais importantes
dentro de uma instituição hospitalar.
Em 2011 mais um investimento está sendo realizado pelo
Hospital Santa Paula visando a utilização adequada da água,
equipamentos redutores de vazão e sistemas dual flush para
descargas foram adquiridos para aplicação em todos os pontos de consumo do hospital, tratam-se de arejadores (redutores de vazão) de água instalados em cada ponto de consumo
de forma a não perder o conforto da sua utilização e sistemas de acionamento de descargas com duplo acionamento
visando a sua utilização para sólidos e líquidos.
A manutenção dos sistemas é tão importante quanto a sua
implantação, o que resulta na garantia de estarmos utilizando os equipamentos com maior eficiência, garantindo assim
a redução no consumo de água e consequentemente a preservação do meio ambiente.
Outra metodologia que está sendo aplicada com muito

MENOS É MAIS

sucesso é a manutenção e regulagem dos sistemas de
válvulas hidra, que com o tempo perdem a sua regulagem consumindo cada vez mais água a cada utilização.
Estima-se que com a aplicação de todas estas etapas o
hospital terá uma redução no consumo de água da ordem de 30% para os pontos aplicados.
Mas não podemos esquecer que ainda a metodologia
mais importante é a consciência quanto à correta utilização da água, consciência essa que deve ser empregada e
mantida de forma continuada.
Portanto, não se esqueça, ao escovar os dentes e se
barbear, manter a torneira fechada, fechar a torneira enquanto ensaboar as louças e talheres, usar a máquina de
lavar roupas na capacidade máxima e, na hora do banho,
procurar se ensaboar com o chuveiro desligado e procurar tomar banho rápido.
Lembre-se, está em nossas mãos, se cada um fizer a sua
parte teremos água para nosso consumo e um meio ambiente preservado como ele realmente tem que ser.
Walmor Brambilla
Supervisor de Engenharia
Hospitalar e Clínica
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ARTIGO

IEP

Instituto de Ensino e Pesquisa
do Hospital Santa Paula

O Hospital Santa Paula há muitos anos se preocupa com a qualidade do serviço prestado a seus
clientes, haja vista todas as acreditações e selos de qualidade conseguidas ao longo destes anos, além da
cordialidade dedicada ao seu corpo clínico e a valorização de seus funcionários.
Ponto de honra tem sido o investimento em equipamentos modernos e de alto custo, encontrado nos
bons hospitais não só no Brasil mas em todo o mundo, proporcionando ao paciente melhor qualidade no
seu tratamento, facilitando o trabalho do médico visando melhores resultados ao paciente.
Há alguns meses um novo embrião começou a se desenvolver no Hospital Santa Paula desencadeado por alguns médicos com o espírito voltado para a ciência pesquisa e o ensino com apoio incondicional
de toda a diretoria.
Este embrião tornou-se uma célula gigante, onde um comitê com estas características científicas
ligado à pesquisa e ao ensino, desenvolveu um plano para colocar em execução este projeto, criando uma
Comissão de Ensino e Pesquisa (CEP) filiado a um Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), totalmente legalizado seguindo todos os pré- requisitos exigidos pelo Conselho Nacional de Saude (CNS) e pela Comissão
Nacional de Ensino e Pesquisa (CONEP).
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ARTIGO

Comissão de Ensino e Pesquisa (CEP)
O IEP tem como objetivo o ensino, o incentivo a pesquisa e assistência com informações médicas à comunidade e
aos pacientes, através de aulas e divulgação pelos meios de
comunicação.

Prof. Dr. Santino Lacanna – Diretor Presidente
Dr. Rafael Munerato de Almeida – Vice-Presidente
Dr. Otavio Celso Eluf Gebara - Coordenador de Pesquisas

Um braço do IEP é a CEP, que semanalmente se reunirá na
hora do almoço com vertentes dirigidas à neurologia, comuni-

Roberto Schahin - Coordenador Administrativo
Dr. Paulo Rocha - Coordenador Multi-disciplinar

dade, medicina interna e enfermagem, cujo objetivo principal é

Dr. Marcos Vinicius Maldaun - Coordenador de Cursos

dispor de conhecimentos científicos tanto para o corpo clínico,

Dr. Luiz Fernando Lobo Leandro – Coordenador de Capta-

corpo de enfermagem, àqueles que frequentam nosso hospital,

ção de recursos para pesquisa

seja médico ou cliente, objetivando entrelaçar toda a comuni-

Leandro Dias – Coordenador Executivo

dade que compõe a estrutura humana do Hospital Santa Paula,

Prof Paulo Henrique Pires de Aguiar - Conselheiro

além de ligar o hospital à comunidade, seja pela tecnologia,
ensino, prevenção de doenças, informação, assistencialismo e
apoio psicológico.

Os interessados em participar desta iniciativa devem procurar a Sra. Eva Bezerra na diretoria.
Esperamos que toda a comunidade do Hospital Santa
Paula aproveitem e se beneficiem da proposta desenvolvida por este projeto.
Maiores informações serão anunciadas em divulgações internas através de boletins, colocação de avisos
em murais, por e-mail entre outras.

Dr. Santino Nunes Lacanna
Diretor Presidente

No contexto mundial nota-se um aumento crescente no mercado por produtos certificados e ecologicamente corretos. Para a indústria gráfica no Brasil, que utiliza papéis como matéria-prima também não é diferente. A fim de garantir que o papel utilizado nas gráficas são matérias-primas provenientes de florestas bem manejadas e de outras fontes
controladas foi criada a Certificação Florestal em Cadeia de Custódia, no caso da BC Gráfica a certificação é concedida
pelo FSC® - Forest Stewardship Council.
Inicialmente o FSC® - Forest Stewardship Council estabeleceu os padrões para certificação das florestas (Certificação em Manejo Florestal), e posteriormente desenvolveu os padrões para os produtos derivados da floresta (Certificação em Cadeia de Custódia). Esta ONG se restringe a criar e melhorar esses padrões.
As diretrizes e normas foram estabelecidas pela organização FSC® - Forest Stewardship Council, que entendeu que
a forma de exploração ideal é buscar e utilizar técnicas adequadas de exploração dos recursos naturais, respeitando
além dos aspectos ambientais, também os sociais e econômicos.
Deste modo temos dentro da certificação florestal: a certificação do manejo florestal e a certificação da cadeia
de custódia, onde a primeira refere-se a práticas com a floresta, e a segunda “garante ao consumidor que o produto
foi fabricado com matéria-prima de floresta certificada ou de origem controlada segundo as normas do FSC® - Forest
Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal)”.
O Hospital Santa Paula consciente de sua responsabilidade ambiental e social, firmou parceria com a BC Gráfica
e utiliza papéis certificados FSC® - Forest Stewardship Council para impressão desta revista. Essa é apenas uma das
muitas contribuições do Santa Paula para a preservação do meio ambiente.

