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Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Assistente de Marketing do Hospital Santa Paula

CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente
A transparência é o pilar de todas as relações humanas.
Agir com transparência é poder chegar em casa e olhar nos olhos da sua família e
contar tudo o que você fez no seu dia. Caso exista algo que você tenha que omitir, pode
ter certeza que, neste momento, você agiu sem transparência.
Além disso, para que você seja respeitado profissionalmente é muito importante
que tudo o que você pense você possa falar e agir da mesma forma, ou seja, não poderá haver dissimulação, o que eu traduziria como falta de transparência nas relações
profissionais!

George Schahin
Diretor - Presidente

GENTE Santa Paula
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EDITORIAL

Editorial
Resolvemos abordar um tema que vai fazer com que todos nós paremos para pensar. A transparência em nossas relações.
A transparência pode ser considerada uma virtude, virtude esta,
que nos impede de ocultar ou esconder algo nosso. Ela faz com que
sejamos nós mesmos, nem pior nem melhor, simplesmente transparentes, claros.
A transparência permite que o outro nos conheça sem máscaras,
sem ensaios. Podemos ir mais a fundo e dizer que para isso ela nos
obriga a nos conhecer. A transparência é condição sine qua non, ou
seja, indispensável para que um relacionamento, seja ele profissional
ou pessoal, possa ter sucesso.
No sentido figurado ela já fala por si, transparência, pureza, visão
que ultrapassa. Como já dizia o sábio Fernando Pessoa, “Depus a mascara e vi-me ao espelho”. Não viva em estado latente, deponha sua máscara, caso haja, as recompensas serão valiosas!

Paula Gallo
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CHUVA DE CONFETES

Este é o espaço que a Revista Gente Santa Paula utiliza para colocar as cartas
de agradecimento e de elogios dos pacientes e acompanhantes à dedicação da
equipe Santa Paula.
Prezados senhores
Transmita às equipes médica, de enfermagem
e de serviços, em meu nome e no nome de meus
filhos, nossos agradecimentos pela competência e
carinho, na internação e tratamento que me foram
dispensados.
A . J. de M.
Caro senhor,
Estive internada nessa entidade de 25/1 a
1/2/2012 dando entrada pelo Pronto Atendimento. Venho aqui manifestar-me a respeito do bom e
eficaz atendimento que me foi dispensado desde a
entrada com Dr. Roberto Costa e a atendente Kátia
(que instalou a sonda naso-gástrica a qual proporcionou alívio imediato para o meu quadro) até minha transferência para o apartamento 4009.
Durante o período em que permaneci internada
foi notória a forma padrão de excelência no atendimento por parte de todas as equipes de enfermagem lideradas por Rogério, Juscieli, Cleusa e Elisete,
profissionais esses que demonstraram comprometimento com a função, entendimento da importância
de ser o elo entre paciente e médico, além de proatividade dentro de seu desempenho. Cito alguns auxiliares de enfermagem, pedindo desculpas se deixei
de mencionar alguém, pois minha condição não me
permitia muitas vezes gravar todos os nomes que
gentilmente me foram apresentados por todos os
auxiliares: Aline, Ana, Leandro, Leandro Domingos,
Luciana, Lucilene, Patricia, Priscila, Sandra, Sergio,
Solange.
Parabenizo a entidade pelo quadro de profissionais, cuja forma de desempenho passa muita confiança ao paciente.
Atenciosamente,
M. A. de S.
Aos responsáveis pelo Hospital Santa Paula,
Minha mãe, I. F., foi socorrida pelo Dr. Roberto
6 | GENTE Santa Paula

T. Costa, no P.S., dia 22 de novembro de 2011, de
madrugada. Já na chegada, os seguranças nos deram
toda a atenção e os enfermeiros que a levaram ao
P.S. foram sumamente prestativos. O pessoal da recepção, que cuidaram da internação, foram gentis e
prestativos.
Ao subirmos para o quinto andar, notamos o tapete no elevador, nos dando bom dia e foi algo inesperado, que nos aqueceu os corações. Não sei como
descrever o cuidado de todos das equipes de enfermagem, para com ela. Altamente profissionais, com
elevado grau de espírito de equipe, mas carinhosos
para comigo também, que fui sua cuidadora nas 24
horas, dos 58 dias que durou sua internação, até seu
falecimento.
Vou apontar para vocês, tudo que notei nesse período:
•
Seguranças prestativos, sorridentes e cônscios de seus deveres.
•
Recepção: funcionários prestativos, sorridentes, acolhedores e exímios em seus afazeres.
•
Concierge: funcionários muito bem treinados, bonitos, dando confiança de seu traquejo.
•
Limpeza: todo o hospital muito limpo, com
funcionários gentis e sempre cuidando para que víssemos que estava tudo limpo.
•
Elevador: nos saudando a cada período,
gentilmente, e nos mostrando que eram trocados 3
vezes ao dia, portanto, limpos.
•
Laboratório: profissionais gentis, cuidadosos com os pacientes, principalmente os idosos,
como era o caso em questão (94 anos).
•
Enfermagem: técnicos e enfermeiros, unidos, amigos entre si, o que aumentava nossa segurança de bons cuidados. Altamente profissionais e
zelosos de seus deveres, porém sempre dispostos a
nos ouvirem e responderem às dúvidas. Não houve
nenhum, nesse longo período em que eu tivesse al-
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guma ressalva a fazer, apenas altíssimos elogios.
•
Equipe do curativo: maravilhosos e presentes para checar a evolução das escaras.
•
Chá das terças e quintas: aí se encontra talvez o maior diferencial desse Hospital, mostrando o
quanto é humano e cuida não só dos pacientes, mas
também dos cuidadores.
A moça da ouvidoria é maravilhosa e foi fantástica na procura por um padre para a Oração dos
Enfermos. Sempre presente e fazendo realmente a
ponte entre vocês e nós.
Vocês me desculpem esse extravasamento, mas
nunca esperei encontrar tanto alento numa internação tão longa e mesmo na hora do passamento de
minha estimada mãe.
PARABÉNS
L. H. F.
Aos funcionários do 5º andar.
Agora, mais refeita do enterro de mamãe, que é
sempre traumático, apesar de esperado, posso lhes
escrever relatando o que foram para nós durante esses quase dois meses.
Vocês foram gentis, atenciosos, altamente profissionais, sem perder a humanidade, capazes, cônscios
de seus deveres, amigos, prestativos, mesmo quando
eu lhes fazia perguntas nos horários mais incabíveis.
Eu gostaria que soubessem, que apesar de lembrar o
nome de alguns, suas fisionomias não me saem da
lembrança e agradeço seus cuidados para com ela
desde que me levanto até quando tento dormir.
Ainda tenho pesadelos com esse período, que
só não foi pior para mim, porque estava com vocês, sentindo que éramos amigos. Um laço forte de
compreensão e carinho se formou entre nós e ficará
imorredouro em minhas lembranças e orações. A
Ana, que nos abandonou para ser útil em outro andar, também me será inesquecível, mesmo porque,
quem a substituiu fê-lo totalmente a contento.
Fecho os olhos e vejo a turma da manhã, com
a enfermeira chorando no momento da morte, mas
fora isso sempre sorrindo e cuidando de todos nós.
Os técnicos, parecendo formigas, correndo de quarto em quarto, cuidando das medicações, banhos,

curativos e sempre com palavras de carinho para
com nós duas. A equipe da tarde, antes com a Ana,
com seu sorriso franco e tranquilizador e depois
com um profissional altamente competente, que pegou uma equipe já formada e deve ter tido alguns
problemas, mas não notamos absolutamente nada.
Os técnicos, prestativos, sorridentes, amorosos e
sempre nos deixando tranquilos quanto a sua capacidade.
A turma da noite, com várias enfermeiras que
iam e vinham pelos andares, com técnicos formidáveis, que nos acompanhavam por 12 horas.
Creio que foi realmente Deus que nos levou para
esse hospital, e especialmente para esse andar. Não
sei se teria suportado tanto tempo, se tivéssemos ido
parar em outro local. Mamãe sempre esteve serena,
graças ao cuidado e carinho de todas as equipes.
Acho incrível o espírito de união entre vocês todos e
como todos se respeitam, só elogiando uns aos outros. Isso cria um ambiente de fraternidade que nos
dá alento e segurança.
Qualquer dia apareço, no fim de um plantão,
para pegar duas turmas e rever mais amigos. De coração, lhes agradeço por tudo que fizeram por ela,
mas também pelo carinho e dedicação para comigo.
São e serão sempre meus amigos muito queridos.
Um abraço fraterno,
L. H. F.
Fui atendido no PS em 17/01/12 pela médica
Dra. Fabiana de Mola Sponchiado por volta das
06h00. A princípio eu iria passar em um ortopedista
e foi descartada a necessidade. Essa médica foi de
uma sensibilidade e refinamento em sua investigação, que sugeriu que eu teria uma síndrome chamada Guillain Barré.
A incidência anual é de 2-4 casos por 100.000 habitantes, fui direcionado para o Neuro Dr. Anderson
que confirmou a hipótese, ficou então comprovado
o meu diagnóstico. Esse atendimento foi de uma
precisão e empenho dentro de um PS que eu nunca
vi. Meus elogios e reconhecimento a Dra. Fabiana e
equipe. Grato.
D.G.K.
GENTE Santa Paula
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IEP

Objetivos
Aperfeiçoar o Enfermeiro de maneira que possa exercer uma liderança participativa,
conscientizando-o para o seu verdadeiro papel no processo de liderança envolvendo assim, sua equipe de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, capacitando-os a um conhecimento mais heterogêneo.
Estrutura do Programa
Público Alvo: Enfermeiros HSP
Período de Realização: Trimestral
Local de Realização: Os módulos serão realizados no próprio hospital, uma vez na
semana, com duração de até 1h cada aula.
Metodologia: Aulas expositivas, práticas e participativas, utilizando recursos audiovisuais, material de apoio (textos, exercícios), com o objetivo de fixar e facilitar o entendimento.
O programa será dividido em 08 módulos.
Material Didático: Entregaremos um fichário para todos os participantes guardarem
os materiais que forem entregues durante o programa.
Aplicação do Teste: Característica de liderança baseadas na dominância cerebral.
Ao final será entrega um certificado de participação.
Conteúdo Programático:

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7
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Tema

Instrutor

Carga Horária

Gestão de Pessoas (Gerações)

Aline Corbeta Siqueira

01h30

Feedback / Comunicação

Débora Mansur

01h30

Trabalho em Equipe

Carla Simone F. da Silva

01h30

Inteligência Emocional

Dr. Rafael

01h30

Gestão de Conflitos

Marta Rodrigues

01h30

Atitude/Flexibilidade

Salma Fogaça

01h30

Encerramento

Dr. Rafael / Débora / Aline

01h30

HSP PRIVILLEGE

Foi realizado no bar Baretto, no hotel Fasano, o lançamento
oficial do programa de fidelização feito exclusivamente para os
nosso médicos.
Confira a lista dos primeiro ganhadores:
Médicos

CIRÚRGICOS

Eduardo Melo de Castro Moreira
Celso Ferreira
Sergio Kishio Morioka

ANESTESISTAS

Classificação
PLATINUM
OURO
PRATA

Médicos

Classificação

Lauro Yoiti Marubayashi
Frank Yoshiharu Teraçono
Heber Henrique Magalhães

PLATINUM
OURO
PRATA

Médicos

CLÍNICOS

Gil Vicente Lico E. Cividanes
João Geraldo Simões Hoully
Otavio Celso Eluf Gebara

Classificação
PLATINUM
OURO
PRATA
GENTE Santa Paula
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SERVIÇOS

Qualidade de Vida

A expressão “Qualidade de vida e saúde” está

sendo frequentemente pronunciada nos últimos
anos. Mas o que representa essa expressão?
O termo “Qualidade de vida” abrange muitos
fatores que, em conjunto, oferecem ao ser humano
condições de vida consideradas satisfatórias, fatores
como uma boa educação, boas condições de moradia, bom emprego, bom convívio social, bem-estar
integral, enfim, fatores que aumentam a expectativa
de vida e transformam a sobrevivência em algo prazeroso.
Mas e a saúde? Por que a saúde é vinculada à
qualidade de vida?
De certa forma, a qualidade de vida contém a
10 | GENTE Santa Paula

saúde, mas a saúde não contém a qualidade de vida.
Em outros termos, quem tem saúde, não implica ter
qualidade de vida, mas quem tem qualidade de vida,
tem saúde.
E a preocupação com a saúde e qualidade de vida
vem crescendo e, atualmente, tem lugar garantido
nos jornais, revistas, reportagens e documentários.
Preocupado com a saúde de seus colaboradores
o Hospital Santa Paula aperfeiçoa o Programa Qualidade de Vida com o objetivo de estimular os colaboradores a mudarem seu estilo de vida e adotarem
hábitos mais saudáveis. Valorizando a prevenção de
doenças criamos um grupo específico para atender
as necessidades desses grupos relacionados abaixo:

SERVIÇOS

Eu Vou Parar de Fumar

Grupo voltado aos colaboradores que hoje tem
o hábito do cigarro e que possuem o interesse em
parar de fumar.

Feliz com a Vida!

Grupo voltado a todos colaboradores que necessitam de apoio psicológico.

Coração é Vida!

Grupo voltado a todos colaboradores que apresentaram ou relataram algum problema cardiológico. Sendo encaminhados para consultas com cardiologista.

Diabético sim, Doente não!

Grupo voltado a todos colaboradores que são
diabéticos ou possui suspeita do diagnóstico. Sendo
encaminhados para que possam fazer o tratamento
e acompanhamento com endocrinologista.

Harmonia com o Corpo!

Este grupo está voltado aos colaboradores que
possuem alteração de peso que esteja acima ou abaixo do peso ideal seguindo o IMC (Índice de Massa
Corpórea)

Sustentação e Força

Este grupo é voltado à promoção, prevenção e
tratamento da saúde osteomuscular.
Para atendermos este grupo contamos com apoio
de médicos Neurologistas, Ortopedistas e também
com os programas como:
Jornada Ativa - Conta com apoio de Profissionais de Educação Física ministrando aula de Ginástica Laboral.
Fisio-Life - Conta com o apoio de Fisioterapeutas para realização de seção de fisioterapia.

Mulher em Evidência

Grupo voltado às colaboradoras que necessitam
consulta com especialistas no cuidado da saúde da
mulher: Ginecologia.
Medicina Ocupacional
O setor de medicina ocupacional é responsável
pelo atendimento dos colaboradores que são avaliados pela equipe Multiprofissional que identifica a
necessidade do encaminhamento aos especialistas.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira com agendamento prévio.
Para obter informações Ramal: 8228
Medicina Ocupacional
Médica do Trabalho: Dra. Lilian Lugarinho Menezes - CRM: 68.177
Enfermeira do Trabalho: Roberta de Brito Mombeli - COREN: 0163095

GENTE Santa Paula
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SERVIÇOS

Novo modelo da Pesquisa de Satisfação

S

egundo o dicionário, a definição de satisfação
é o contentamento, prazer que resulta da realização
do que se espera, do que se deseja. A satisfação consiste em sensações de prazeres ou desapontamentos
resultantes da comparação de desempenho percebido de um produto ou serviço em relação às expectativas dos consumidores.
O cliente pode experimentar vários graus de satisfação. Caso o desempenho do produto ou serviço
seja abaixo de suas expectativas, ele ficará insatisfeito, se o desempenho ficar à altura de suas expectativas, ficará satisfeito e se o desempenho exceder as
expectativas, o cliente ficará extremamente satisfeito ou encantado. Geralmente a satisfação do cliente está ligada às suas percepções, ou seja, o cliente
satisfeito é aquele que percebe que o atendimento
de suas necessidades pela organização é pelo menos
igual que se esperava.
A pesquisa de satisfação de clientes é um sistema de administração de informações que continuamente capta a voz do cliente, através da avaliação
do desempenho da empresa a partir da percepção
do cliente. Esse trabalho mede a qualidade externa e
desempenho da empresa, indicando caminhos para
as decisões futuras de comercialização e marketing.
Com base neste sistema de administração de informações e objetivando melhorar continuamente
a qualidade de nossos serviços, implantamos, em
dezembro de 2011, o novo modelo da pesquisa de
satisfação.
Para a criação deste novo modelo, tivemos o envolvimento dos setores de ombudsman, marketing,
escritório de qualidade, hotelaria e atendimento ao
cliente. Buscamos informações nas empresas do
segmento de pesquisa de satisfação, call center e
consultora estatística.
O novo modelo de pesquisa de satisfação é de
fácil visualização com apenas cinco perguntas segmentadas para análise e avaliação do score de satisfação de nossos clientes. Evidenciamos a pergunta
chave: Após o atendimento recebido você retornaria
a este hospital ou indicaria a terceiros? E criamos
um campo maior para o registro (aberto) das manifestações dos clientes.
Para a divulgação do novo modelo da Pesquisa
de Satisfação, foram instaladas urnas nas unidades de internação, pronto atendimento, instituto
de oncologia, unidades de terapia intensiva, centro
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cirúrgico, recepção do Delboni sub-solo, recepção
de internação e na ouvidoria. A divulgação interna foi realizada através de comunicado via sistema
Tasy, nas unidades para instalação das urnas e na
integração de novos colaboradores. Divulgamos externamente com visita ombudsman aos pacientes
internados, apresentação no chá da tarde onde recebemos familiares e acompanhantes dos pacientes
internados, e com apoio da hotelaria com a divulgação da pesquisa no check in e check out e no site do
hospital.
Os formulários da pesquisa de satisfação estão
disponíveis nos seguintes locais:
•
Junto às urnas;
•
Pasta do Manual de Informações ao Paciente e Acompanhante;
•
Hotelaria;
•
Ouvidoria.
Os formulários são recolhidos pelos mensageiros
dos setores de hotelaria e marketing em dias alternados, exceto finais de semana e feriados. As pesquisas
são contabilizadas e mensuradas pela ombudsman
e, quando necessário encaminhadas aos setores envolvidos, para providência de ações preventivas e
corretivas, bem como, emissão de feedback ao cliente. Mensalmente é gerado relatório para análise e
providências do escritório de qualidade, diretoria e
gestores.
Após a implantação do novo modelo da pesquisa
de satisfação, observamos um envolvimento maior
de nossos clientes, resultando no crescimento de
formulários recebidos mensalmente. As manifestações registradas por nossos clientes são extremamente valiosas, através deste canal poderemos identificar as oportunidades de melhoria.
Contamos com a colaboração de todos nesta
ação para o nosso crescimento contínuo.
Tatiane B. A. Soares - Ombudsman
Referências:
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria,
Processo e Prática. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
KOTLER, Philip.;ARMSTRONG, Gary. Princípios de
Marketing. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
KOTLER, Philip.;KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2007.
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Previdência Privada
Complementar
Economizar no presente
para garantir uma renda no futuro!
Procure o Departamento Pessoal para informações e adesões ao plano.

GENTE Santa Paula
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USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Aumento no salário?
Bônus?
O que fazer com o dinheiro extra?

A

grande maioria das pessoas tem por costume aumentar o seu padrão de vida quando recebe
um dinheiro a mais, um aumento no salário, um
bônus ou outra forma de crédito. Muitas vezes este
aumento chega a ser em maior proporção que o próprio aumento da renda.
Esta não é a atitude mais indicada, temos algumas sugestões para que você faça um melhor uso e
tenha melhores resultados no futuro. Juntar mais, ao
invés de gastar mais! De acordo com o especialista
em finanças da MoneyFit, André Massaro, a primeira dica é não deixar o entusiasmo e a empolgação
subirem à sua cabeça. “Use o dinheiro extra de forma racional para garantir a sustentabilidade financeira sua e de sua família no longo prazo”, aconselha.
O especialista lembra que é comum que muitos
assalariados (e mesmo alguns empresários) aumentem seu padrão de vida em proporção igual ou maior
que o aumento de renda. “Dessa forma, a pessoa ganha mais dinheiro, mas em termos de patrimônio
real fica mais pobre (ou mesmo com patrimônio negativo)”, ressalta.
Evite a tentação de subir seu nível de gastos, tente juntar mais dinheiro, investir em algum fundo,
previdência privada ou poupança. Elimine todas as
14 | GENTE Santa Paula

suas dívidas. Uma das primeiras atitudes a ser tomadas é eliminar todas as dívidas pendentes, para
evitar o pagamento de juros a bancos e financeiras.
“Ter dívidas no país com as maiores taxas de juros
do mundo não é, definitivamente, uma boa ideia.
Nossas dívidas, em particular aquelas relativas ao
consumo, são verdadeiros ‘ralos de dinheiro’ aponta
o especialista da MoneyFit.
Pense no futuro. Como o próprio nome diz FUTURO, achamos que está longe, que não precisamos
nos preocupar com ele agora, este é mais um engano
que cometemos. O futuro chega mais rápido do que
imaginamos, e devemos sim nos preocupar com ele,
AGORA. Por isso, a ideia de fazer uma poupança,
investimento ou uma previdência, é uma ótima opção para se garantir um futuro mais seguro.
Lembre-se de que aqui no Santa Paula nós lhe
auxiliamos no que for preciso, para que você use
seus recursos da melhor maneira.
Conte com a gente. Queremos o melhor para
você, agora e no futuro.
Paula Gallo
Gerente Financeiro
(Fonte: Diego Lazzaris Borges - InfoMoney)

SUPER INTERESSANTE

Sorria,

Você está sendo
INFLUENCIADO!
F

oi realizado em Laguna Beach, no sul da Califórnia, um experimento que teve orçamento e infra-estrutura de reality show, onde
infiltraram uma família numa
vizinhança de classe alta para fazer disfarçadamente propagandas
de produtos diversos, desde marcas de desodorantes a coleções de
grifes renomadas. Porém, durante
todo este “teste” não houve nenhum patrocínio de sequer uma
marca, pois segundo o marqueteiro Martin Lindstrom, eles só
estão querendo entender os quão
vulneráveis às recomendações e
aos conselhos dos nossos amigos,
vizinhos e colegas nós somos. Essa
família passou cerca de quatro
meses ali como protótipo da família perfeita, fazendo churrascos e
outros eventos em sua casa para se
integrarem na vizinhança.
Nestes eventos que a família
promovia, em algumas conversas
eram citados alguns produtos,
tanto que numa conversa entre as
vizinhas, a mãe da família contratada usava um bracelete da marca
Pandora, que chamou a atenção
das amigas: “- Não é espetacular?
Adorei a coleção que criaram em
homenagem à campanha que fizeram contra o câncer”. Duas semanas depois, as câmeras escondidas

flagraram as vizinhas usando as
tais jóias da mesma coleção.
Durante um churrasco, o pai
da família contratada, comentou
com um dos vizinhos, que um
copo de cerveja tinha as calorias
equivalentes a um sanduíche de
presunto.
Resultado, nas visitas seguintes
este mesmo vizinho trocou a cerveja por vodca com suco.
E não pararam por aí, durante esses quatro meses a família
conseguiu influenciar toda a vizinhança e outras várias pessoas.
Stealth marketing é o nome
técnico deste tipo de marketing,
que já é um recurso em alta no
mundo da propaganda. Mas isso
já não é novidade, a propaganda
usa a arte da influencia desde a
Renascença. Pintores como Paolo Veronesi recebiam um extra
dos comerciantes de Veneza, já
no século 16, para incluir em seus
quadros roupas e outros produtos
à venda na cidade. No século 18,
caixeiros viajantes ingleses contratavam atores para, da platéia dos
teatros, elogiarem seus produtos.
Eram chamados shills. Para o historiador Norman Bowie, assim
nasceu o stealth marketing.
Existe um filme baseado no
stealth marketing: “Amor por

Contrato” título original: “The Joneses”, o filme mostra uma família aparentemente perfeita, que se
muda para um novo bairro e imediatamente passa a ser o centro das
atenções, sempre pelos melhores
motivos. Mas por trás desta perfeição esconde-se um segredo. A
família perfeita na verdade é uma
farsa, parte de uma campanha de
marketing que pretende vender
diversos produtos luxuosos para
famílias de todo o mundo.

Cartaz do Filme.

Fonte:
- Revista Super Interessante
- Zary Web Informações
GENTE Santa Paula

|

15

SUPER INTERESSANTE

Felicidade
em excesso

N

ão há dúvida de que ser feliz é bom, mas em
excesso pode ser um veneno. E, quanto mais procuramos a felicidade, menos somos felizes. Conheça o
lado B da felicidade.
Ser feliz é uma das maiores preocupações de nossa sociedade hoje. Ela se manifesta na cultura popular, em livros de auto-ajuda, terapias e palestras de
motivação. Não é para menos. Há fortes evidências
sobre os benefícios de ter mais emoções positivas,
menos emoções negativas e de estar satisfeito com
a vida - os 3 pilares da felicidade. No entanto, essa
história também tem dois lados. Caso for vivida em
excesso, na hora errada e no lugar errado, a felicidade pode levar a resultados indesejados. E, inclusive,
não ser saudável.
É o que indicam estudos recentes. Níveis moderados de emoções positivas favorecem a criativida-
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de, mas níveis altos não. Crianças altamente alegres
estão associadas com o maior risco de mortalidade
na idade adulta por seu envolvimento em comportamentos arriscados. Isso porque uma pessoa muito
feliz teria menos probabilidade de discernir as ameaças iminentes. Aqui, na Universidade de Yale, nos
Estados Unidos, fizemos uma pesquisa com 20 mil
participantes saudáveis de 16 países. E encontramos
os maiores níveis de bem-estar naqueles que tinham
uma relação moderada entre emoções positivas e
negativas em sua vida diária. Também vimos que
níveis moderados (não extremos) de sentimentos
positivos estão ligados à redução de sintomas de depressão e ansiedade, além do aumento da satisfação
pessoal.
Como você pode perceber, felicidade não é uma
só. Ela vem em diferentes sabores. Varia, por exem-

SUPER INTERESSANTE

pode
fazer mal?
plo, segundo a dimensão do estímulo (excitação x
calma) ou do engajamento social (compaixão x orgulho). Certos tipos de felicidade são muito autofocados e, por isso, acabam sendo mal adaptados. É o
caso do orgulho, geralmente ligado às conquistas e
ao status social. O orgulho pode ser bom em certos
contextos, mas também tem sido associado à agressividade e ao risco de desenvolver transtornos de
humor, como a mania.
A própria busca por ser feliz também pode ser
contraproducente. Muitas vezes, aliás, quanto mais
as pessoas procuram a felicidade, menos parecem
capazes de obtê-la. A razão é simples: elas concentram tanta energia e expectativa nesse esforço que os
eventos felizes, como festas e encontros com amigos,
acabam sendo decepcionantes. Em adultos jovens e
saudáveis, essa busca incessante pela felicidade tem

sido ligada ao maior risco de mania e depressão.
O que fazer então? É impossível ser feliz o tempo
todo ou em todo lugar. Não vale a pena nem tentar.
Pense na situação em que você deseja (ou é mais relevante para você) ser feliz. E não se esqueça: não
desmereça os sentimentos negativos. A tristeza, por
exemplo, é parte da experiência humana e não necessariamente é ruim. Ela até nos ajuda a manter os
pés no chão.
Tentar maximizar emoções positivas e minimizar as negativas, portanto, nem sempre é uma boa.
O equilíbrio é fundamental.
June Gruber
* June Gruber é professora de psicologia na Universidade de Yale, nos EUA.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Você conhece a
Política de Educação
aos Pacientes?
A

Política de educação aos pacientes e familiares foi desenvolvida com objetivo de ajudá-los a contribuírem de maneira ativa e integrada com a equipe
multidisciplinar nos cuidados a serem dispensados,
e na tomada de decisões com informações claras e
inteligíveis compartilhadas com todos os envolvidos. Aplica-se em todas as áreas do hospital e equipe
multidisciplinar, incluindo os serviços terceirizados.

Conheça na prática:
A equipe multidisciplinar deve avaliar as necessidades de educação de cada paciente e familiares
desde a internação sendo registradas em prontuário
de forma uniforme. Esta avaliação deve considerar
as barreiras de cada paciente: fala, visual, auditivo,
cultural, religioso, psicomotora, emocional, grau de
alfabetização e outros.
Todas as informações prestadas devem ser avaliadas quanto ao perfeito entendimento dos pacientes
e familiares, possibilitando uma decisão consciente
relativa à concordância ou discordância dos procedimentos propostos, bem como a assinatura de consentimentos informados sempre que aplicáveis.
Durante a internação, quando necessário, é imprescindível a disposição e capacidade da família
em participar dos cuidados ao paciente, sendo estes orientados sobre todos os aspectos tecnicamente
corretos de fazê-lo conforme característica específica de cada caso.
As necessidades de suporte e acompanhamento
dos pacientes após alta hospitalar devem ser avaliadas durante o planejamento de alta e repassadas aos
pacientes e familiares, auxiliando na recuperação
planejada para o caso. Estas orientações devem envolver a equipe multidisciplinar quanto aos seguintes aspectos:
•
Uso seguro de medicamentos;
•
Uso seguro de equipamentos médicos;
18 | GENTE Santa Paula

•
Interações potenciais entre medicamentos e
alimentos;
•
Gerenciamento da dor;
•
Técnicas de reabilitação;
•
Recursos disponíveis na comunidade para
continuidade do cuidado.
A metodologia utilizada para o plano educacional aplica-se como instrumento pedagógico compatível com o perfil dos pacientes e familiares de
forma a assegurar a compreensão e o envolvimento da família nos cuidados programados. Todos os
processos realizados devem ser protocolados constando todas as necessidades educacionais exigidas
para cada caso, suas barreiras, os objetivos, as anotações das condutas tomadas e as informações sobre
o perfeito entendimento e cooperação dos pacientes
e familiares.
Agora que você já conhece nossa Política de Educação aos Pacientes, pode colaborar para que esse
processo seja aplicado de maneira uniforme e sincronizado. Afinal de contas, é esse o resultado que
almejamos.
Vamos lá equipe Santa Paula!
Por: Serviço de Educação Continuada do
Hospital Santa Paula.

QUALIDADE

Conheça a META 2 de Segurança:
Prescrições verbais e comunicações de
valores laboratoriais de pânico
- Procedimento do Read Back (ler de volta)

U

ma comunicação efetiva, oportuna, precisa e compreendida
pelo receptor, reduz a ocorrência de erros e resulta na melhoria da
segurança do paciente. Os programas de acreditação têm destacado a
necessidade de aperfeiçoamento da comunicação em duas situações
especiais:

1.

Prescrições verbais

Em caráter de exceção está autorizada a prescrição verbal realizada por médico e recebida exclusivamente por outro médico, enfermeiro ou farmacêutico clínico.
Os passos para o procedimento de prescrição verbal são:
•
O receptor deve anotar a ordem verbal a tinta na prescrição
física, contemplando nome do medicamento, dose e via de administração, bem como o horário e nome do médico prescritor.
•
A prescrição completa deve ser lida de volta (Read Back) pelo
receptor e confirmada pelo médico.
•
A medicação deve ser transcrita para o sistema pelo enfermeiro ou farmacêutico clínico.
•
O médico deverá validar a prescrição verbal
em até 24 horas, carimbando e assinando a mesma.
Está proibido no Hospital Santa Paula o uso da
prescrição verbal para os quimioterápicos e drogas utilizadas em sedação profunda.

2. Comunicação de valores laboratoriais
de pânico

Procedimento semelhante deve ser aplicado
para os casos de comunicação de valores laboratoriais de pânico, recebidos exclusivamente por médico ou enfermeiro assistencial do caso, cujas etapas
são:
• Comunicação do resultado de pânico pelo técnico do laboratório.
• Anotação do resultado, que deve ser lido de
volta (read back) pelo receptor e confirmado pelo
técnico do laboratório.
• Transcrição do resultado para a evolução profissional.
Os valores de pânico devem ser seguidos do
acionamento do código amarelo para que sejam
tomadas as medidas clínicas necessárias.
GENTE Santa Paula
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NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

VERDADES SOBRE POSTURA
O que é Postura?

Existem dois tipos de postura.
Estática que é a postura do corpo em pé e parada, sentada, deitada ou outra posição com a ausência de movimentos;
Dinâmica que se define com a presença de movimento.

Vários autores definem postura como:

A postura estática e dinâmica resulta do equilíbrio entre as forças que agem no centro de gravidade, e as forças dos grupos musculares antigravitacionais que se contraem e atuam em sentido contrário.
A atitude estática com apoio bípede necessita de
constante controle e permanente adaptação das estruturas músculoesqueléticas (Lianza, 2001).
O corpo é continuamente atraído pela gravidade. Para que ele possa se sustentar em qualquer postura, é necessária uma força antigravitacional feita
pelos músculos. A resultante entre estas duas forças
opostas chama-se centro de gravidade corporal. A
posição do centro de gravidade do corpo humano
depende da posição do corpo. Em posição ereta,
o centro de gravidade é central dividindo o corpo
em duas partes, quando visto de frente; em perfil o
centro de gravidade pode ser representado por uma
linha vertical que passa pelo osso mastóide imediatamente atrás da orelha e pelo tornozelo. Posturas
inadequadas deslocam o centro de gravidade e representam sobrecarga muscular. (Bienfait, 2000)
A postura incorreta, infelizmente, não dá sinais.
Mesmo olhando-se no espelho, as pessoas não percebem que estão “tortas”. Apenas quando surge a
dor é que se percebe que algo vai mal. É por isso que
não se deve “fazer calar” uma dor sem investigar a
sua causa, pois a dor é o sinal de alarme do corpo
para mostrar que há alguma coisa “fora do eixo”.
Grande parte das dores é resultado de má postura.
( Souchard, 2001)
A postura corporal do indivíduo depende do estado emocional em que ele se encontra, do momento e da consciência corporal. (Poussa, 1992)
Os males mais freqüentes que a má postura pode
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CORPORAL

causar são: dores lombares, cervicais, dorsais e nos
membros superiores e inferiores, tensões musculares e outros. Podendo ser degenerativas e cumulativas.
É importante saber que a coluna vertebral é o
eixo central de nosso corpo e tem como funções
principais manter a postura ereta, suportando o
tronco e a cabeça, permitir movimentos ao tronco e
proteger a medula espinhal. Considera boa postura
como: “estado de equilíbrio muscular e esquelético
que protege as estruturas de suporte do corpo contra
lesões ou deformidades progressivas independente
da atitude nas quais estas estruturas estão trabalhando ou repousando” (Pinto, 2001)
A coluna vertebral é dividida em quatro regiões:
Cervical (sete vértebras), Torácica (doze vértebras),
Lombar (cinco vértebras) e SacroCoccígea ( cinco
sacrais e quatro coccígeas). O sacro e o cóccix não
se movimentam e as vértebras restantes (cervicais,
lombares e torácicas) são móveis.
Os desvios da coluna vertebral sejam por causas
congênitas ou adquiridas (lordose cervical, cifose
dorsal, lordose lombar e escoliose) podem levar ao
uso incorreto de outras articulações, tais como as
dos ombros, braços, articulações temporo-mandibulares, quadris, joelhos e pés causando desarmonia musculoesquelética, dor, levando o individuo
a posições de compensações e, consequentemente,
má postura. Mesmo conhecendo as necessidades do
seu corpo ou conscientes do esquema corporal, cada
um de nós pode adotar características individuais
de postura. Confira algumas verdades sobre postura
corporal:

Permanecer deitado é a melhor defesa contra dor nas costas?

Repouso por longo período pode retardar a recuperação e fazer a sua dor piorar. Ficar na mesma
posição por muito tempo pode resultar em rigidez
articular e fraqueza muscular. De acordo com estudos, não usar os músculos pode resultar numa perda
de 12% a 15% da força muscular em uma semana. O
repouso deve ser indicado pelo médico.

NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Caminhadas são ruins para as costas e
pode retardar a recuperação?
Não. Manter-se ativo é uma parte fundamental
para a recuperação de dores nas costas.

Dormir em um colchão duro é bom para
dor nas costas?
Não, podendo até piorar. Os colchões semi-rígidos podem colocar menos pressão sobre os ombros
e os quadris, o que permite uma posição mais natural para o sono evitando torção na coluna.

Cruzar as pernas prejudica a postura?

O cruzar das pernas prejudica a postura, levando
a um desequilíbrio da região pélvica fazendo com
que a coluna vertebral desvie-se para a direita ou
para a esquerda.

Usar sapato de salto alto causa desvios posturais?

O uso contínuo de salto alto resulta em uma sobrecarga compressiva dos metatarsos (antipé), reduzindo a pressão no calcanhar e alterando a distribuição do peso corporal. Consequentemente, com
as deformações e alterações de descarga de peso nos
pés, altera-se a estática, gerando alterações posturais
compensatórias.

Ler sentado na cama pode causar dor na
coluna?
A leitura deve ser feita na frente de uma mesa
com um apoio para o livro. Não leia na cama, pois
você acabará assumindo uma postura inadequada
provocando dor cervical.

Travesseiro alto prejudica a coluna?

São contra indicados travesseiros muito baixos
ou muito altos. A posição correta de equilíbrio da
coluna é a que permite que o corpo distribua igualmente as pressões e que facilite a sua movimentação.
A escolha do travesseiro deve preencher o espaço
entre a cabeça e o colchão respeitando um eixo retilíneo entre a coluna cervical, torácica e lombar. O
pescoço não pode ficar inclinado nem para cima e
nem para baixo.

O aparecimento de lesões na coluna vertebral e suas conseqüências podem ser prevenidos se forem aplicadas certas dicas básicas
para sua atividade de vida diária:

Poucos movimentos bem feitos realizados de
forma correta e equilibrada valem por muitas horas
de ginástica. (Joseph Pilates)
Sempre que ao caminhar ou sentar-se mantenha
as costas eretas.
Ao levantar qualquer peso, flexione os joelhos,
pegue o objeto e levante com a coluna reta, mantendo o objeto próximo ao corpo.
No trabalho, sente numa cadeira de altura regulável que permita que você apóie os dois pés no chão.
Encoste sempre as costas no encosto da cadeira.
Cuidado ao carregar a sua bolsa. Carregar bolsa
somente de um lado causa desvio na coluna. Distribua sempre o peso.
Mochilas devem ser carregadas usando suas alças nos dois ombros (o peso da mochila não deve
ultrapassar 10% peso do seu corpo).
Quando tomar sol não fique parado por muito
tempo, as cadeiras de praia não são adequadas para
apoiar a coluna por períodos prolongados, troque
sempre de posição para não sobrecarregar a coluna
cervical e lombar.
É extremamente prejudicial para a coluna cervical e lombar cochilar ou dormir no braço do sofá.
Evite dormir de bruços, porque aumenta as curvas da coluna lombar e cervical. De lado, o ideal é
dormir com uma perna sobre a outra. Coloque sempre um travesseiro entre os joelhos.
A coluna agradece a prática de exercícios físicos
de preferência orientados por um profissional e a
manutenção do peso adequado.
Ao entrar e sair do carro evite torcer a coluna.
Sente no banco do automóvel, girando as pernas e o
tronco ao mesmo tempo.
“Hábitos incorretos são responsáveis pela
maioria de nossas doenças, se não por todas elas”.
(Joseph Pilates)
Por:
Maria Cecília Rezek Juliano CREFITO 9734
Silvia Renata Rezek Juliano CREFITO 9733
Gestoras do Serviço de Fisioterapia - UNIFIR
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CAPA

A

lguns, ao invés de serem transparentes, usam máscaras por medo de serem julgados,
já outros para esconder uma verdade ou mesmo ganhar benefícios com este falso rosto, falsa
personalidade.
Costumamos acreditar que ser transparente é simplesmente ser sincero e não enganar os
outros. Mas “ser transparente” é muito mais do que isso.
É ter coragem de se expor, de ser frágil, de chorar, de falar o que sente. Ser transparente é
desnudar a alma, é deixar cair as “máscaras”, baixar as armas. Destruir os muros que insistimos tanto em levantar.
Mas, infelizmente, a maioria dos seres humanos prefere não correr esse risco. Preferimos
a dureza da razão à leveza que exporia toda a fragilidade humana.
Por mais doloroso que seja ter de construir uma máscara que nos distancia cada vez
mais de quem realmente somos, preferimos manter uma imagem que nos dê a sensação de
proteção. Assim, vivemos cada vez mais em falsas palavras, em falsas atitudes e em falsos
sentimentos.
As pessoas deveriam tirar suas máscaras, e admitir quem realmente são sem medo de serem julgadas. Fingir algo que não é de verdade não leva a lugar nenhum. Ninguém é perfeito
ou santo.
Imagine onde pode chegar sendo transparente, falando a verdade, mostrando quem realmente é sem medo de ser julgado.
Ser transparente e mostrar quem realmente somos depende apenas de nós mesmos e de
mais ninguém.
Uma máscara pode ser usada para se esconder como faz o ladrão de banco ou mesmo
o policial que protege sua identidade contra possíveis perigos. Um disfarce pode também
funcionar para o indivíduo fingir ser uma outra figura.
Pessoas mascaradas não mostram a verdadeira face, escondem-se atrás de sorrisos falsos,
palavras traiçoeiras, atitudes dúbias. Estes usam máscaras para se beneficiar, porém devem
saber que uma hora esta máscara cai e o pior acontece para ele mesmo.
Não podemos também ficar esperando encontrar um lugar para trabalhar e viver que não
tenha pessoas mascaradas. Temos que sempre estar preparados e não achar que todos são
perfeitos.
Devemos nos preocupar em sermos transparentes. Deixar claro o que somos, o que pensamos e o que queremos. Se o outro é ou não transparente e veste máscara, o problema é dele,
até o ponto que não te prejudique.
Se desejamos trabalhar de mãos dadas, nossos primeiros passos devem ser na direção da
transparência.
Tire sua máscara, encare quem você é e deixe as pessoas conhecerem você por quem você
realmente é. Chega de máscaras. Faça questão de ser honesto e transparente.
Fonte:
- Rosana Braga – pensador info
- Barbara Lamp - TRANSPARÊNCIA: TIRANDO AS MÁSCARAS - 2007
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GENTE ESPORTE

Conhecendo mais sobre o esporte

Natação
A

natação é um dos esportes que pode ser praticado em qualquer idade, desde bebê até a terceira idade, sendo capaz de proporcionar benefícios a
saúde e melhorar cada vez mais a qualidade de vida,
seja na vida social e cotidiana quanto no trabalho.
Os benefícios da natação são inúmeros, vejamos
alguns deles:
•
Emagrecimento – desde que realizada na
intensidade correta e com controle do hábito alimentar;
•
Melhora da Condição cardiorrespiratória,
inclusive com fortalecimento dos músculos respiratórios;
•
Melhora a força e a resistência de todos os
grupos musculares, principalmente se o praticante
nada os 4 estilos ( craw, costas, peito e borboleta);
•
Melhora da coordenação motora e consciência corporal;
•
Ajuda aliviar e liberar as tensões, além de
combater o estresse;
•
Gasto calórico de até 600kcal/hora, dependendo da duração e da intensidade do exercício;
•
Recuperação de lesão;
•
Relaxamento.
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Uma das principais vantagens da natação é a ausência de impacto, o qual ajuda a preservar e prevenir qualquer tipo de desgaste ou lesão na articulação, sendo indicada para gestantes que apresentem
algum tipo de risco, em função do impacto, em trabalhos de reabilitação e como atividade regenerativa
para esportistas ou atletas de outras modalidades.
No entanto, torna-se uma desvantagem quando falamos em relação à prevenção e ao combate contra a
osteoporose, uma vez que para o organismo absorver o cálcio e tornar os ossos mais fortes é necessário
que haja impacto. Para isso, atividades como a caminhada ou corrida são indicadas como complemento,
principalmente para aqueles que praticam apenas a
natação.
Assim como as outras modalidades, a natação é
uma excelente opção para conquistar uma vida mais
saudável e vencer o sedentarismo, exceto para aqueles que possuem alguma restrição médica, o qual
deverá praticar a modalidade mais indicada para o
seu caso.
Profº Especialista Belino Coelho – Coordenador
da equipe Running For Life – grupo de caminhada
e corrida do Hospital Santa Paula.

TAM Viagens

Mais uma vez pensando em você o Santa Paula fez uma parceria com a
TAM viagens, e a cada edição trará valores especiais para vocês!
BARILOCHE STANDARD
- 7 noites Hotel Costas del Nahuel
Aula de esqui, com botas, esquis
e bastões. Excursão ao Circuito
Chico e fábrica de Chocolates +
1 dia de ingresso p/ o Cerro Catedral c/ 2h de aula + Jantar no
restaurante “Don Molina” + Assistência com coordenador brasileiro.
Saída: 23 e 30/06 - 07, 14, 21 e
28/07 04, 11, 18 e 25/08 - 01/09.
PREÇOS A PARTIR DE:
ENTRADA DE R$ 789,55 +

9x*
R$ 263,18

Ou à vista: R$ 3.158,19
(USD 1.653,50)**
BARILOCHE ESQUI TOTAL
- 7 noites Hotel Costas del Nahuel
Traslados hotel/Cerro Catedral/
hotel (todos os dias) + 6 dias de
passes ilimitados aos meios de
elevação + Equipamento de esqui + Jantar no restaurante “Don
Molina” + Assistência com coordenador brasileiro.
TODOS OS ROTEIROS INCLUEM: AÉREO IDA E VOLTA + 07 NOITES DE HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ +
TRASLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO + RECEPÇÃO NO STAND TAM VIAGENS NO AEROPORTO DE BARILOCHE + DRINK DE BOAS-VINDAS NA CAVA “LA PURA CEPA” + MOCHILA PERSONALIZADA TAM + GORRO DE
INVERNO + SEGURO DE VIAGEM.

TAM VIAGENS LOJA FARIA LIMA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2931 – tel.: 11 3078-3045 / 3071-2686
Preços por pessoa, em apartamento duplo, calculados em 28/3/2012, com saídas de São Paulo. Os preços são baseados na rota da TAM Linhas Aéreas de menor tarifa entre as cidades, não válidos para congressos, feiras e eventos (exceto roteiros específicos). Preços válidos para viagens de ida e volta. Reservas sujeitas
a disponibilidade do produto anunciado. *Consulte nossa política de financiamento. **Os preços em dólar
norte-americano serão convertidos para real pelo câmbio do dia da compra. Preços calculados ao câmbio de
R$ 1,91 para roteiros em dólar, cotados em 28/3/2012. A TAM Viagens reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, sem prévio aviso, os preços anunciados, conforme acertos de valores a serem feitos no ato da
confirmação da reserva, assim como as datas de validade. O licenciante/ remetente é responsável exclusiva e
integralmente pelo envio das imagens e dos conteúdos utilizados nesta campanha.

Saída: 23 e 30/06 - 07, 14, 21 e
28/07 04, 11, 18 e 25/08 - 01/09.
PREÇOS A PARTIR DE:
ENTRADA DE R$ 1.290,68 +

9x*
R$ 430,23

Ou à vista: R$ 5.162,73
(USD 2.703,00)**
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O arquipélago de

Fernando de Noronha

T

odo visitante que chega ao arquipélago de
Fernando de Noronha, em Pernambuco, tem a certeza de estar em um verdadeiro paraíso na Terra. O
conjunto de cerca de 20 ilhas está entre os destinos
preferidos dos turistas brasileiros e estrangeiros. O
motivo? A biodiversidade e riqueza histórica! Esses
são os atrativos mais fortes da ilha, cujo programa
de proteção ambiental garante a existência de espécies raras da fauna e flora brasileira, algumas encontradas somente em Noronha. A preservação permite
que a história da localidade esteja quase intacta, revelando detalhes que somente os nativos saberiam
contar, como a passagem de detentos políticos pelo
presídio construído na ilha na época da ditadura
militar no Brasil.
Considerado pela UNESCO, desde 13 de dezembro de 2001, como um Patrimônio Mundial Natural,
o arquipélago de Fernando de Noronha é hoje uma
das jóias mais raras do turismo brasileiro.
Vivem pouco mais de duas mil pessoas na ilha de
Fernando de Noronha. Dentre as 21 ilhas e ilhotas,
ela e a única habitada e dotada de infra-estrutura
para atendimento aos moradores e turistas. Em geral, os moradores são descendentes de prisioneiros,
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militares e turistas.
Pelo ar ou pelo mar, essas são as duas maneiras
para se chegar a Noronha. A viagem de avião só sai
das cidades de Natal ou de Recife e dura cerca de
duas horas e pelo mar, através dos cruzeiros.
Para os amantes por mergulho, tanto os profissionais quantos os amadores, visitar Fernando de
Noronha e não mergulhar é como ir ao Rio e não
visitar o Cristo ou ir a Roma e não ver o Papa. As
águas na ilha possuem a temperatura ideal para a
prática.
As praias e os passeios não são os únicos prazeres da visita a Noronha. A ilha também oferece aos
turistas uma rede de restaurantes onde se pode desfrutar desde a culinária regional mais simples até os
pratos mais requintados.
Fernando de Noronha é um paraíso imaginável
a onde a beleza natural se mantém inalterável. É um
local onde podemos passear, admirar, descansar,
como já não se vê muito hoje em dia.
Fonte:
http://www.ambiental.tur.br/
http://www.ilhadenoronha.com.br/
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Pra lá de

Marrakech
E

ntre a costa africana, montes nevados e o Saara,
Marrakech revela o lado mais exótico da cultura muçulmana no Marrocos.
Conhecida como “a cidade vermelha”, Marrakech é
uma das mais influentes e emblemáticas capitais do Antigo Império Marroquino. A segunda maior cidade do país
é dividida em duas partes: a Medina – cidade fortificada e
a Gueliz – cidade moderna. Localizada no centro-sul do
Marrocos, é uma ótima opção para se conhecer a genuína
cultura islâmica com conforto e segurança.
Na encruzilhada entre o Saara e o litoral atlântico da
África, a cidade é a mais preservada de influência européia em relação a outros pontos turísticos ao norte, como
Casablanca, Tanger ou a capital Rabat. Marrakech possui
uma ótima infraestrutura turística e clima acolhedor aos
estrangeiros, além oferecer roteiros nos arredores que
vão desde um passeio à costa, visita aos picos nevados do
Atlas ou dormir no deserto.
Os tempos de glória muçulmana estão muito presentes nos jardins, belíssimos palácios e mesquitas, como a
Kutubiyya. Seu imenso minarete pode ser visto a quilômetros de distância, enquanto logo abaixo se abre um
imenso jardim com laranjeiras e palmeiras. Infelizmente,
o acesso aos templos é vedado aos não-muçulmanos. A
única opção de visitação ao turista é a grande mesquita
de Casablanca.
Comércio, religião e gastronomia
Uma das características mais fascinantes da cultura
muçulmana é a estreita relação entre comércio e religião.
O profeta Maomé, fundador do islamismo do século 7,
foi um próspero mercador em seu tempo, o que reforça
vocação desse povo ao comércio. Em Marrakech é difícil
saber os limites entre fé e negócios, duas características
muito frequentes dentro da Medina, o centro antigo, circundado por uma grande muralha, que era usada no passado para a defesa da cidade.
Do outro lado da Mesquita Kutubiyya nasce a Praça
Djemaa El-Fna. É dali que se espalha o grande mercado
central, o souk. A primeira visão impressiona. Milhares
de homens em roupas típicas e mulheres de véu da cabeça
aos pés; músicos com macacos, encantadores de cobras,
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vendedores de tâmaras e charretes passando apressadamente. Os marroquinos assediam muito os turistas, mas
há poucos pedintes. Todos querem oferecer alguma coisa.
Embora assuste um pouco, o povo é muito cordial e assaltos são incomuns. Vale, claro, ficar sempre de olho na
mochila e não expor objetos de valor.
O souk se perde por um emaranhado de ruelas onde
se vende de tudo. O cheiro de especiarias domina o ar e
as lojas oferecem de frutas secas a víveres, passando por
tapetes, cristais, cerâmica fina e joias. Em algumas partes do mercado pode-se ver os artesãos trabalhando com
metalurgia ou pintura. Perder-se por ali fácil e divertido.
Com um milhão de habitantes, Marrakech é uma das
metrópoles mais emblemáticas do Magreb, que compreende toda a região de domínio cultural muçulmano no
norte da África. Outro traço marcante da cidade é seu
trânsito frenético de motocicletas, carros velhos e carroças que obriga o visitante a ter muita atenção ao caminhar nas ruas e até pelas calçadas. Por outro lado, oferece
tranquilos refúgios em praças e parques, onde os marroquinos, muito conversadores, se encontram para pôr o
assunto em dia.
Há ainda uma elegante área nova, fora da Medina,
o bairro de Guéliz. Ali se concentram os hotéis de luxo,
novos edifícios comerciais, bares e restaurantes da moda,
onde se destaca a culinária contemporânea, sobretudo de
influência francesa. Marrakech atrai também o turismo
cinco estrelas com enormes resorts e campos de golfe.
Além da área urbana, a posição privilegiada do seu
núcleo urbano permite chegar sem dificuldade a diversas
atrações nos arredores. Um itinerário imperdível, a 150
quilômetros, é a pacata cidade litorânea de Essaouira,
onde se destaca um belíssimo forte português do século
16. Ou pode-se visitar a cordilheira do Atlas, uma série de
picos nevados distante a menos de uma hora do centro.
Para quem busca um pouco mais de aventura, é possível
ainda acampar em um oásis sob o céu estrelado do Saara.
Nessa terra, os limites incertos entre Ocidente e
Oriente, fé e secularismo, desafiam os estereótipos e despertam ainda mais a admiração dos viajantes. Marrakech
mostra que o mundo muçulmano segue a seu próprio ritmo, como em uma longa caravana pelo deserto.

POR CÁ E POR LÁ
Informações e Serviços
Site do país - www.maroc.ma
Site de turismo do país - www.visitmorocco.com e
www.travel-in-morocco.com (em francês)
Site da cidade - www.marrakech-cityguide.com
Idioma oficial - Árabe. O francês é a segunda língua
mais falada do país e o inglês funciona razoavelmente
bem. No norte do Marrocos o espanhol também é utilizado.
Fuso horário - O Marrocos segue o horário do meridiano de Greenwich, com três horas a menos de diferença
do Brasil.
Moeda - A moeda local é o Dirham marroquino
(DH).
Curiosidade: Tenha cautela ao tirar fotos e procure
sempre pedir autorização antes. Mulheres com véus e policiais não gostam de ser fotografados. Fotos em lugares
religiosos também podem render uma boa dor de cabeça.
Para não chamar atenção demais, no caso das mulheres, prefira utilizar cabelo preso e roupas discretas, evitando shorts, minissaias e regatas. Braços, pernas e cabelos à mostra são tabus na cultura muçulmana. Ainda

assim, não há hostilidade contra os trajes ocidentais.
Andar acompanhado, principalmente nos mercados e
à noite, evita problemas. Não é comum ver mulheres nas
ruas depois das 22h.
Procure certificar-se de que sucos sejam feitos com
água engarrafada e evite o consumo de gelo.
Voltagem e tomadas - Novas construções utilizam
sistema de 220 V e nas antigas predominam as de 110 V,
então é sempre bom conferir a voltagem do local antes de
usar aparelhos eletrônicos.
Vacinas - Não são necessárias.
Quando viajar - Marrakech possui as estações do ano
bem demarcadas, sendo as épocas de primavera e outono
as mais agradáveis, com temperaturas em torno dos 25
graus. No inverno, as tardes são bem agradáveis, mas a
temperatura chega a cair para 5 graus à noite. No verão,
que vai de julho a setembro, além de ser a alta temporada
europeia, as temperaturas são escaldantes, com média de
38 graus.
Fonte: www.lonelyplanet.com
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Para Ler
A Hospedeira
Autora: Stephenie Meyer

Um romance inesquecível sobre a obstinação do amor e o significado de ser
humano: “É um livro de ficção científica que não parece ficção científica - é
sobre um triângulo amoroso com apenas dois corpos. O que mais gostei nesse
livro foi de explorar o amor de ângulos tão diferentes. O amor pela comunidade, pelo próprio ´eu´, pela família - o amor romântico e o amor platônico.”
- (Stephenie Meyer). Melanie Stryder se recusa a desaparecer. Nosso planeta
foi dominado por um inimigo que não pode ser detectado. Os humanos se
tornaram hospedeiros dos invasores: suas mentes são extraídas, enquanto
seus corpos permanecem intactos e prosseguem suas vidas aparentemente
sem alteração. A maior parte da humanidade sucumbiu a tal processo.

O Diário de Anne Frank
Autora: Anne Frank

O Diário de Anne Frank é um diário escrito por Anne Frank entre 12 de junho
de 1942 e 1 de agosto de 1944 durante a Segunda Guerra Mundial.
Escondida com sua família e outros judeus em Amsterdam durante a ocupação nazista nos Países Baixos, Anne Frank, com treze anos de idade, conta,
em seu diário, a vida deste grupo de pessoas.
Em 4 de agosto de 1944, agentes da Gestapo detiveram todos os ocupantes
que estavam escondidos em Amsterdam e levaram-nos para vários campos
de concentração. No mesmo dia da prisão dos pais de Anne, entregaram o
diário dela para o pai Otto Heinrich Frank. Anne Frank faleceu no campo de
concentração Bergen-Belsen no fim de fevereiro de 1945.
Otto foi o único dos escondidos que sobreviveu no campo de concentração.
Em 1947, o pai decidiu publicar o diário, como Anne desejava em vida.

Clarice Na Cabeceira - Romances
Autora: Clarice Lispector

Clarice Lispector escreveu nove romances. Clarice na Cabeceira – Romances reúne não apenas fragmentos dessas obras, mas histórias que revelam a
busca, como a autora mesma dizia, pelo que está “atrás de detrás do pensamento”. Antes de cada texto, o organizador da coletânea, o jornalista, escritor e crítico literário José Castello, faz uma síntese do romance em questão e
do momento vivido por Clarice ao escrevê-lo. Seguindo a linha dos sucessos
Clarice na cabeceira – Contos e Clarice na cabeceira – Crônicas, em que diferentes personalidades apresentam seus textos favoritos da autora, a nova
seleção traz o olhar ao mesmo tempo especializado e sensível do jornalista,
e funciona como porta de entrada para a obra de Clarice, assim como uma
oportunidade de tê-la sempre à mão.
Fontes: http://www.rocco.com.br/shopping/ExibirLivro1.asp?Livro_ID=978-85-325-2710-3; Wikipédia; http://www.annefrank.
org/en/Shop/Books/Diario-de-Anne/; http://www.sinopsedolivro.com/2009/09/hospedeira.html
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Para Assistir
Cavalo de Guerra
Título original: (War Horse)
Lançamento: 2011 (Estados Unidos)
Direção: Steven Spielberg
Atores: Jeremy Irvine, David Thewlis, Emily Watson, Peter Mullan.
Duração: 146 min
Gênero: Guerra
Sinopse
Ted Narracot (Peter Mullan) é um camponês destemido e ex-herói de guerra. Com problemas de saúde
e bebedeiras, batalha junto com a esposa Rose (Emily Watson) e o filho Albert (Jeremy Irvine) para sobreviver numa fazenda alugada, propriedade de um
milionário sem escrúpulos (David Tewlis). Cansado
da arrogância do senhorio, decide enfrentá-lo em
um leilão e acaba comprando um cavalo inadequado para os serviços de aragem nas suas terras. O que
ele não sabia era que seu filho estabeleceria com o
animal uma conexão jamais imaginada. Batizado
de Joey pelo jovem, os dois começam seus treinamentos e desenvolvem aptidões, mas a 1ª Guerra
Mundial chegou e a cavalaria britânica o leva embora, sem que Albert possa se alistar por não ter
idade suficiente. Já nos campos de batalha e durante
anos, Joey mostra toda a sua força e determinação,
passando por diversas situações de perigo e donos
diferentes, mas o destino reservava para ele um final
surpreendente.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/cavalo-de-guerra/
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Para Assistir
Super 8
Título original: (Super 8)
Lançamento: 2011 (EUA)
Direção: J.J. Abrams
Atores: Joel Courtney, Riley Griffiths, Elle Fanning,
Ryan Lee.
Duração: 112 min
Gênero: Ficção Científica
Sinopse
Joe Lamb (Joel Courtney) perdeu a mãe há pouco
tempo, o que fez com que seu relacionamento com
o pai (Kyle Chandler), um policial dedicado que não
sabe como se comportar com o filho, se deteriorasse. Fã de cinema e estudioso de maquiagem, ele se
diverte ao lado dos amigos Charles (Riley Griffiths),
Martin (Gabriel Basso) e Cary (Ryan Lee) ao tentar rodar um filme caseiro para participar de uma
competição local para jovens cineastas. Joe logo se
anima quando Charles convida Alice Dainard (Elle
Fanning) para o elenco, já que está a fim dela. O
grupo vai de madrugada rodar, às escondidas, uma
cena na estação ferroviária local. É quando uma caminhonete se choca com um trem, provocando um
descarrilhamento de grandes proporções. Logo o local está cercado pelo exército, que procura algo que
estava alojado em um dos vagões. Estranhos desaparecimentos começam a acontecer na pequena cidade de Lillian, primeiro de motores de carro e depois
de pessoas.
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/super-8/
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Para Assistir
2 Coelhos
Título original: (2 Coelhos)
Lançamento: 2012 (Brasil)
Direção: Afonso Poyart
Atores: Fernando Alves Pinto, Alessandra Negrini,
Caco Ciocler, Aldine Muller.
Duração: 108 min
Gênero: Ação
Sinopse
Após se envolver em um grave acidente automobilístico, no qual uma mulher e seu filho são mortos, Edgar (Fernando Alves Pinto) é indiciado, mas
consegue escapar da prisão graças à influência de
um deputado estadual. Logo em seguida ele parte
para uma temporada em Miami, onde retorna com
um elaborado plano em que pretende atingir tanto o deputado que o ajudou, símbolo da corrupção
política, quanto Maicon (Marat Descartes), um criminoso que consegue escapar da justiça graças ao
suborno de políticos influentes.
Um filme surpreendente!
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/2-coelhos/
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Para Visitar
BMW Jazz Festival
BMW Jazz Festival retorna a São Paulo (08 a 10
de junho) investindo no mesmo conceito que o inseriu no calendário mundial dos grandes eventos do
gênero – o de promover um repertório coeso de diferentes linhas do jazz e suas vertentes. Com nomes
consagrados e revelações mais recentes, o festival
contará com shows de nove atrações: Corea, Clarke
& White; Maceo Parker e convidados Fred Wesley
& Pee Wee Ellis;Charles Lloyd; The Clayton Brothers; Trombone Shorty & Orleans Avenue; Ambrose Akinmusire; Nintey Miles; Darcy James Argue’s
Secret Society; e Toninho Ferragutti e Bebê Kramer..
“Para a BMW do Brasil é extremamente gratificante poder resgatar a cultura do Jazz e contribuir para
o seu fortalecimento no país. Temos certeza de que
esta segunda edição do festival será novamente um
sucesso”, celebra Henning Dornbusch, diretor presidente do BMW Group Brasil, amante e profundo
conhecedor do estilo musical.
Conduzida pela experiente produtora e cineasta
Monique Gardenberg, da Dueto Produções, idealizadora também dos extintos Free Jazz e Tim Festival, a série volta com algumas novidades.
A principal diferença na capital paulista, em relação
ao ano passado, fica por conta da mudança do local
dos shows. Antes realizado no Auditório Ibirapuera,
o festival se transfere para o Via Funchal, que comporta mais de dois mil espectadores. O festival em
São Paulo ocorre no fim de semana de 08 a 10 de
junho e inclui, assim como em sua edição anterior,
shows ao ar livre (Maceo Parker e The Clayton Brothers) no último dia do evento, no Parque Ibirapuera.

Consulte o site:

http://www.bmwjazzfestival.com/ingressos
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Apresentações Culturais:

SESC Carmo

A

unidade do SESC Carmo mantém uma programação cultural com atividades voltadas para o
público de trabalhadores do setor de comércio, bens
e serviços, principalmente do setor médico/hospitalar.
A primeira foi a atividade Música para Viagem:
uma apresentação de música ao vivo com instrumentos acústicos como saxofone, flauta transversal,
violino.
A segunda atividade foi Letras para Viagem, uma
atividade de literatura. Nessa atividade, uma atriz
vestida de chef de cozinha visitou as mesas em que
os colaboradores estavam almoçando e lhes apresentou um cardápio, perguntando o que lhes “apetecia”;
esse cardápio não trazia nomes de pratos, mas sim
de obras literárias. A obra escolhida teve um trecho
lido em voz alta pela atriz.
As atividades ocorreram em todas as quartas-feiras do mês de abril, durante o horário de almoço, das 12h ás 14h. Alterando as quartas, sendo uma
musical e outra literária.
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BEM TEMPERADOS

Ingredientes:

1kg de lombo
0,5kg de berinjela cortada em cubos
1 abacaxi
0,200kg de horltelã fresco picado
1 cebola picada
100ml de Vinagre de Vinho Branco
100ml de água
10ml de mel
0,010kg de pimenta do reino.
1 pacote de espetos para churrasco

Modo de fazer:

Corte em cubos a berinjela e o lombo e coloque-os em
espetos intercalando, tempere com mel, sal, alho e limão a gosto. Deixe marinando por 1hora. Após asse
por 20min em 180ºC.
Para fazer o vinagrete, corte o abacaxi em cubos bem
pequeno e misture com o hortelã, vinagre, água, mel e
pimenta do reino, misture tudo e reserve na geladeira.
Quando o espeto estiver assado sirva com o vinagrete
por cima.
Renan Souza
Gastrônomo
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BEM TEMPERADOS

Ingredientes:

2 abacates bem maduros e bem amassados
2 tomates vermelhos cortados em cubos pequenos (sem
semente e sem pele)
1 cebola pequena bem picada
1 dente de alho bem amassado
1 colher de sopa de suco de limão
Sal a gosto
1 pimenta dedo de moça sem semente e bem picada

Modo de fazer:

Juntar todos os ingredientes formando uma pasta. Servir bem gelado com Doritos.

Claudio Escobar
Chef
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ELEGÂNCIA DE BASE

Dicas de

maquiagem

para o ambiente de trabalho
U

ma maquiagem leve, delicada e bonita transmite uma aparência saudável e de bem estar. No ambiente de trabalho o mais importante é lembrar-se
de que, quanto menos exagero, mais bonita e elegante a mulher fica.
A regra é ser sempre discreta.
Sobrancelha: Bem desenhada.
Blush: Se você tem uma pele lisinha, pode pular
a fase base/corretivo e ir direto para o blush. Uma
boa opção que combina com tudo é o rosa claro. Os
blushes em creme também são uma opção prática
para quem não usa nada de pó no rosto.
Sombra: Pode usar tons de marrom e bege para
criar um visual bonito e neutro que combina com
tudo. Ou também, usar tons de verde oliva, rosa ou
ferrugem.
Lápis: Um lápis leve na parte inferior dos olhos,
preto ou marrom acentua o olhar.
Delineador: Também é um bom substituto da
sombra, com um traço bem fino. Além do preto dá
para tentar azul escuro ou verde petróleo.
Rímel: Podem ser usados preto ou marrom.
Batom: Prefira o mais claros. Os tons de boca são
ideais.
Fontes de pesquisa:

http://www.coisasdediva.com.br/2009/04/
dicas-de-maquiagem-para-trabalhar/
http://vilamulher.terra.com.br/maquiagem-para-o-trabalho-2-1-14-42.html
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Dicas de

corte de cabelo

masculino

Triangular

Redondo

Oval

Retangular

C

ada corte de cabelo vai se encaixar melhor seguindo a moldura de seu rosto.
Procure sempre um profissional para orientá-lo.
Triangular: Aquele tipo de rosto que tem um
queixo mais pontudo e maxilar largo. Deixe o cabelo
desfiado na lateral.
Redondo: Este tipo de rosto não possui traços
muito bem definidos, você deve retirar o volume da
lateral para deixar o rosto um pouco mais retangular, uma boa ideia é desfiar os fios da parte superior.
Oval: São rostos mais largos nas laterais, este tipo
de rosto dá uma liberdade maior de penteados, quase qualquer corte fica bem neste tipo de rosto.
Retangular: Possui um maxilar largo, cortes irregulares ficam muito bem neste tipo de rosto.
Fontes de pesquisa:

http://guiadosedutor.com.br/cortes-de-cabelo-masculino/
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Quedas da Terceira Idade

A

“o envelhecimento da população é um triunfo da humanidade,
porém é também, um desafio para a sociedade “ ( OMS)

o longo de toda a vida, valorizamos ter independência funcional, autonomia, saúde e qualidade de vida. E, na velhice não é diferente. Em geral,
será na terceira idade que esses valores estarão mais
fortemente ameaçados. Entre os eventos geriátricos
que mais comumente afetam a qualidade de vida
está a queda, podendo-se considerá-la como um
dos maiores eventos na vida de um idoso (MORLEY, 2002).
No Brasil 30% a 40% dos idosos da comunidade
caem a cada ano e metade deles cai mais de uma vez.
Mais de dois terços dos que tem uma queda cairão
novamente em seis meses. Muito embora sua ocorrência seja alta, as quedas são consideradas uma
anormalidade no contexto do envelhecimento saudável. As lesões decorrentes das quedas geram significativas limitações físicas e psicológicas aos idosos. Sua recuperação costuma ser lenta, e pode ter
desencadeada a “síndrome de ansiedade pós-queda”,
ou seja, medo de cair novamente. Estes indivíduos
se impõem restrições de mobilidade que acabam
por levar a piora do condicionamento físico, alteração de marcha e consequentemente levam à maior
risco de repetição do evento.
As estatísticas são ainda mais dramáticas com
aqueles que sofrem fratura de fêmur: até 50% deles
morrem em um ano em conseqüência da fratura,
devido a infecções ou eventos tromboembólicos.
Dos sobreviventes, metade deles passará a depender
de cuidados, sofrerão com dores, depressão e restrição de mobilidade. Independente da ocorrência de
lesões e da gravidade delas, às quedas se associa um
aumento significativo de consumo de recursos médicos e institucionalizações. Há importante impacto
econômico para família e sociedade.
O envelhecimento normal é acompanhado de alterações fisiológicas que alteram o controle postural
e os sistemas sensoriais. Os reflexos ficam mais lentos, a demora no tempo de reação e diminuição na
habilidade de controlar a postura.
As quedas mais comumente ocorrem por uma
associação de causas e fatores de riscos que comprometem a capacidade de manter o equilíbrio corporal. Os fatores ambientais são relatados como os
mais frequentes causadores de quedas: pisos úmidos
e ensaboados, cômodos mal iluminados, obstáculos,
tapetes, calçados inadequados que saem dos pés ou
escorregam. Fatores intrínsecos ao organismo destacam-se:
- deficiência visual, do sistema vestibular e da

propriocepção;
- deficiências do sistema nervoso central e periférico (AVC, síncopes, demências, delirium, neuropatias periféricas como a diabética);
- deficiências na resposta motora (fraqueza muscular, osteoartrose, todas as formas de deformidades
articulares, doença de Parkinson;
- hipotensão postural;
- drogas (álcool, sedativos, analgésicos, vasodilatadores, diuréticos);
- depressão, “síndrome de ansiedade pós-queda”;
- deficiência de vitamina D;
- anemia, infecções, desidratação, arritmias, incontinência urinária.
É de fundamental importância o entendimento
de que as causas de quedas são potencialmente reversíveis, por isso merecem um grande esforço de
atenção por parte de todos envolvidos na vida e cuidados dos idosos e deles próprios. Os idosos e seus
familiares devem ser orientados de que as quedas
não são normais ou aceitáveis, mesmo que não os
machuquem. Qualquer evento deve ser informado
ao médico assistente.
As medidas terapêuticas e preventivas que mostram resultados significativos consistem em:
- modificações ambientais, com implantação
de dispositivos de segurança (corrimões, barras de
apoio, piso antiderrapante, iluminação adequada,
elevação de assentos sanitários, remoção de tapetes);
- fisioterapia motora e de reabilitação (avaliação
e treino de marcha – implementar uso de bengalas
ou andadores);
- treinamento de força muscular, equilíbrio e flexibilidade;
- reabilitação vestibular;
- avaliação oftalmológica rotineira;
- correção das causas orgânicas como hidratação,
troca ou suspensão de medicamentos, implante de
marca-passo, suplementação de vitamina D;
- suporte social com especial atenção aos idosos
que moram sozinhos e aos que já sofreram quedas.
A prática regular de atividade física, visando à
manutenção da força muscular, combaterá o mais
importante fator de risco para quedas que é a fraqueza muscular. A mudança comportamental para
um estilo de vida saudável pode ser a chave para um
envelhecimento saudável e livre de quedas.
Médica Geriatra:
Dra. Maristela Soubihe - CRM: 83.678
GENTE Santa Paula
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CARTA FORA DO BARALHO

Ética
“Parte da Filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. É ciência normativa que
serve de base à filosofia prática”.
MICHAELIS (Moderno Dicionário da Língua Portuguesa)
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nalisando o conceito de ética e de caráter descobrimos que a palavra ética é derivada do grego, e
significa aquilo que pertence ao caráter. De fato, a
ética procura descobrir o que está por trás do nosso
modo de ser e de agir; por outro lado, procura estabelecer as maneiras mais convenientes de sermos e
agirmos. Assim, pode-se dizer que a ética trata do
que é certo e errado, do que é bom para o indivíduo
e para a sociedade. Estabelecendo então a natureza
do relacionamento entre indivíduo e sociedade.
A ética é considerada como a base do direito ou
da justiça, isto é, das leis que regulam a convivência
entre todos os membros de uma sociedade. Mas isso
não quer dizer que o que é ético é lei, apenas que a
construção das leis é feita com base na ética, e claro
na constituição.
O caráter é a soma de nossos hábitos, virtudes
e vícios. Na psicologia, caráter é sinônimo de personalidade. Em linguagem comum o termo decreve
os traços morais da personalidade. Já com um pouco mais de profundidade o termo designa o aspecto
da personalidade responsável pela forma habitual e

CARTA FORA DO BARALHO

Caráter
“ [...] O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando
ninguém está olhando chamamos de Caráter”.
OSCAR WILDE

Errad

?

?
constante de agir de cada indivíduo; esta qualidade,
é inerente somente à uma pessoa, pois é o conjunto
dos traços particulares, o modo de ser desta pessoa;
sua índole, sua natureza e temperamento. O conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo
lhe determinam a conduta e a concepção moral; seu
gênio, humor, temperamento, este, sendo resultado
de progressiva adaptação constitucional do sujeito
às condições ambientais, familiares, pedagógicas e
sociais.
Ou seja, enquanto estamos disciplinados e seguindo regras temos Ética, e quando seguimos nossa consciência, sendo fiel a nos mesmos, temos Caráter. Os dois juntos se completam, ao utilizarmos o
caráter e ética juntos automaticamente temos credibilidade, moral e reconhecimento. E o conjunto destes conceitos, juntos é claro, formam a integridade.
Fonte:
Ética para meu filho, Fernando Savater , Editora
Martins Fontes
Oscar Wilde; dramaturgo, escritor e poeta irlandês
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ESPELHO DO MUNDO

H

á muito tempo as pessoas imaginam como o
mundo seria no futuro, e agora que o futuro chegou,
ele é como imaginavam? A revista Superinteressante
em várias de suas edições citou produtos e criações
que fariam parte do nosso futuro, e este futuro seria
o ano de 2012. Vamos conferir alguns destes produtos e criações que pareciam ser impossível há anos
atrás e hoje fazem parte do dia a dia.
Quando o Nintendo de 8 bits ainda era novidade,
em 1989, a SUPER apontou que a tendência estava
muito além. Disse que o futuro dos videogames era
o fim do joystick - o que existia na época eram protótipos de acessórios com sensores de movimento,
mas que não funcionavam direito. Eles só virariam
realidade em 2010, com o Kinect, da Microsoft.
TV 3D (nov/1997)
A “televisão holográfica” chegaria em 2020. Os
aparelhos de televisão capazes de transmitir imagens em três dimensões surgiram mais rápido do
que qualquer um imaginava. E são vendidos no Brasil desde 2010.
TV de LCD (mai/1988)
“O tubo de imagem dos aparelhos convencionais caminha rápido para a aposentadoria”, disse a
SUPER há 23 anos. Bom, isso era fácil de adivinhar.
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Mas fomos mais longe: “Ele será substituído pela
tela plana de cristal líquido, colocada sobre a parede
como um quadro”. Na época, as TVs fininhas eram
pouco mais que uma ideia. Hoje, nem precisa dizer.
iPad (abr/1989)
Mostramos um tal de “videozine” em 1989. Eram
“revistas” distribuídas em VHS, para você “ler” no
videocassete. Seria só mais um relógio-isqueiro da
vida na nossa história não fosse um acidente: desenhamos este aparelho aqui para mostrar como seria um futuro cheio de “videozines” de mão. Estava
criado o iPad (ok, não chegou a tanto; mas valeu).
Supercelular (out/2003)
Há quase 10 anos a SUPER decidiu criar seu próprio gadget. Era para ser um aparelho que juntasse
tudo o que havia de mais moderno na época. Artistas e repórteres juntaram forças e desenharam o
aparelho dos sonhos na seção Novas. Era um celular
com tela sensível ao toque, internet, câmera... Um
iPhone. Só que 4 anos antes do iPhone.
Fonte: Site Super
http://super.abril.com.br/cotidiano/se-mundo-fosse-como-super-previu-673814.shtml

NÃO VIVO SEM

Redes Sociais
T

odos já ouviram falar sobre
redes sociais. Mas não sabem que
a Internet está se tornando um
modo de vida. Milhares de usuários da internet são membros de
uma ou mais redes sociais. Segundo o site wikipedia, as redes sociais são relações entre indivíduos
na comunicação por computador,
cujo objetivo é conectar pessoas e
proporcionar a comunicação.
Trabalhamos,
aprendemos
e vivemos em rede, em um momento onde mais de 52% dos
consumidores nas redes sociais
já interagiram com marcas e 80%
das pessoas confiam em recomendações dos amigos.
As redes sociais, na Internet,
deixaram de ser apenas um espaço para encontrar amigos perdidos. Hoje são utilizadas para inúmeros fins, dos mais simples aos
mais sérios, como lançar petições
para encontrar doadores de medula óssea ou donativos para um

orfanato no Uganda.
Em uma pesquisa feita pelo
Ibope, o brasileiro fica, em média, 6h20min por mês em redes
sociais. Sendo que estes mesmos
brasileiros gastam em média seis
horas por mês com atividades de
lazer, ou seja, gasta-se mais tempo na internet.
As redes sociais costumam
reunir uma motivação comum,
porém podem se manifestar de
diferentes formas. As principais
são:
Redes comunitárias, estabelecidas em bairros ou cidades, em
geral tendo a finalidade de reunir os interesses comuns dos habitantes, melhorar a situação do
local ou prover outros benefícios.
Redes profissionais, prática
conhecida como networking, tal
como o linkedin, que procura
fortalecer a rede de contatos de
um indivíduo, visando futuros
ganhos pessoais ou profissionais.

Redes sociais online, tais
como facebook, orkut, myspace,
twitter, que são um serviço online, plataforma ou site que foca em
construir e refletir redes sociais
ou relações sociais entre pessoas,
que, por exemplo, compartilham
interesses e/ou atividades.
Quantidade de membros em
cada rede social:
- 45 milhões de usuários no
Linkedin;
- 750 milhões de usuários no
Facebook;
- 120 milhões de usuários no
Orkut
- 175 milhões de usuários no
Twitter
- 130 milhões de usuários no
MySpace
- Curiosidade:
• O Brasil é líder em uso de redes sociais.
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VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Dicas para Nova Geração
Você sabe o que faz o enfermeiro? Quais são suas principais responsabilidades?
Dicas e informações sobre a profissão.
“Afinal de contas, queremos seu filho feliz com a gente, diz Aline Corbeta Siqueira, gerente do departamento de Recursos Humanos do Hospital Santa Paula.

Enfermagem é realmente a profissão
que quero?
O enfermeiro atua na proteção, na promoção e
na recuperação da saúde, bem como na prevenção
de doenças. Em hospitais, sua atividade é indispensável em todos os setores, da UTI à psiquiatria. Ele
é responsável por manter e restabelecer a saúde das
pessoas, coletar os dados sobre o estado de saúde do
paciente por meio de exames físicos e entrevistas e
fazer o diagnóstico de enfermagem para estabelecer
a conduta a ser seguida. Seu trabalho é sempre em
equipe multiprofissional (com médicos, nutricionistas e psicólogos, entre outros). É responsável desde
a higiene e a alimentação até a administração de remédios e a prescrição de curativos. A enfermagem
não se limita ao trabalho em hospitais e clínicas. Um
campo importante é o da saúde coletiva, na qual o
profissional atua na promoção da saúde e na prevenção de doenças, realizando também trabalhos
educativos na comunidade com palestras e cursos.
Seguindo a carreira acadêmica, pode desenvolver
pesquisas e trabalhos científicos.

Sheila de Jesus
Enfermeira da Unidade de Internação

No mercado de trabalho:
Dos 6.750 hospitais no Brasil, 4.612 são privados,
segundo o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos
de Saúde. Diante desse quadro, os principais empregadores dos enfermeiros nas metrópoles são os
hospitais particulares. Algumas áreas mais aquecidas são geriatria, dermatologia e oncologia. Há também a possibilidade de atuar em home care, seja via
planos de saúde, seja por conta própria, prestando
atendimento a idoso e pessoas com necessidades
especiais. Aumentam as possibilidades para esse
profissional atuar em gestão, como gerente de novos projetos, tais como abertura de alas hospitalares,
implantação de novos protocolos dentro de clínicas
e hospitais ou até treinamento de equipes para manuseio de equipamentos. Sul e Sudeste concentram
a maior parte dos hospitais - e a maioria das vagas.
As demais regiões do país têm carência desse profissional, tanto para atuar no setor público quanto no
privado. A auditoria é outro setor que vem crescendo e necessitando de profissionais de enfermagem
que saibam relacionar custos e benefícios de medicamentos e equipamentos hospitalares.
A escolha dessa profissão pode ser motivada por
sentimentos diversos, como no caso da enfermeira,
Sheila de Jesus. “Aos 14 anos de idade passei por
uma cirurgia complicada quando fiquei internada
por 30 dias. Fiquei encantada com a profissão e com
as pessoas que não me conheciam, mas cuidaram de
mim com tanto amor, carinho e dedicação. Naquele
momento queria sair logo daquele hospital, me recuperar e um dia poder também cuidar de pessoas.
Após alguns anos me dediquei aos estudos para adquirir o conhecimento técnico e teórico sobre enfermagem. Este era o meu grande desejo, ser enfermeira e trabalhar na área podendo cuidar de pessoas
com carinho e dedicação da mesma forma que me
foi proporcionado um dia”, explica Sheila.
Fonte: Guia do estudante. Ed Abril
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01 - Beatriz Sestrem Linhares - Ag. Operacional
02 - Claudia Regina Borges Leite - Téc. de Enfermagem
03 - Danilo Firmino da Silva - Mensageiro
04 - Ednir Mendes Sansana - Téc. Enfermagem
05 - Fabiana dos Santos Silva - Téc. Enfermagem
06 - Fabiana Fernandes da Silva - Escriturária
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12

13

07 - Luciana Infantini - Nutricionista GAN
08 - Michelle Alexandrina de Morais - Aux. Enfermagem
09 - Patricia Alvrd Petinelli de Souza - Aux . Enfermagem
10 - Renata Feliciana - Aux. Enfermagem
11 - Silvio Soares dos Santos - Eletricista
12 - Simone Felix Grave - Enfermeira
13 - Vanessa Carvalho Guedes dos Santos -Escriturária
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GENTE SANTA PAULA

Controladoria Hospitalar
do Hospital Santa Paula

O

que antigamente era apenas uma área de
contabilidade que apenas se preocupava com fatores
ocorridos, hoje se transformou num departamento
que apóia diretamente a diretoria do HSP;

Neste departamento que hoje chamamos de
Controladoria Hospitalar, trabalhamos para que
nosso hospital possa ter melhores resultados e que
todos os recursos gerados possam ser cada vez melhor aproveitados;
“Orçamento” adotado pela diretoria do Santa
Paula, em especial nosso Presidente Dr. Schahin,
desde 2009. Todo o desempenho é medido por esta
ferramenta e que, a cada dia que passa, aprendemos
mais e, podemos contar com os demais gerentes
que, por sua vez, interessam-se na matéria;
Temos uma equipe bem enxuta, mas muito interessada no bem-estar de nossa instituição que, direciona todos os esforços para apoio a todas as áreas
produtivas e administrativas de nossa instituição.

Equipe

Francisco C.JR – Contabilidade Geral
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TALENTO OCULTO

Arte,

sempre além do que os olhos podem ver

P

intar e desenhar para mim é algo muito além do que os olhos
humanos podem ver e descrever.
Desenhar e pintar é o ato de expressar e exteriorizar a essência da
alma com traços e cores que completam, transformam e criam um objeto em perfeita harmonia.
O artista e a arte interagem com uma sensível percepção como criador e criação na busca persistente em dar asas à imaginação do homem.
Um quadro representa a alma de uma casa, ele faz expressar o sentimento do artista e desperta em seus admiradores sensações e lembranças com sua simplicidade e expressão além do que os olhos podem ver.

Gerson Lopes Abritta
Auxiliar de enfermagem
Unidade de Internação 4º B
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CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Rompa com o comum

Inovação de Ruptura
P

essoas empreendedoras são fundamentais a
qualquer tipo de empresa. Empreendedorismo é um
comportamento que é ressaltado por uma única característica, crucial para o sucesso de qualquer negócio: a inovação.
Inovação é a peça chave para você sair do seu mundinho e invadir o mundo do conhecimento.
O caminho para a inovação não é fácil, mas também não é impossível: leia mais, estude mais, saiba
gerenciar seus pontos fracos, crie novos círculos de
amizades, conheça pessoas novas todos os dias. Aproveite todas as oportunidades, assim você desenvolve o
seu talento de forma inteligente.

Temos 3 tipos de Inovação:
- Inovação de Sustentação;
- Inovação de Ruptura;
- Inovação de Modelo de Negócio.
Nesta edição vamos falar um pouco sobre a Inovação de Ruptura.
A inovação de Ruptura é caracterizada pela quebra
de paradigmas. Paradigma é a representação de modelos, normas, exemplos, padrões, a serem seguidos.
Ou seja, a inovação de ruptura é transformar produtos e serviços complexos em outros mais acessíveis
para a população.
Temos vários exemplos de inovações de ruptura,
como: Fotografia digital, CDs, DVDs, VOIP, notebooks, MP3, redes sem fio, carros com motor flex,
ebooks, consoles de vídeogame, e-commerce.
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A telefonia celular é um modelo de inovação de
ruptura a partir do modelo previamente estabelecido
de linha telefônica fixa. Este produto que inicialmente não estava inserido no comportamento dos consumidores, simplesmente por não existir, hoje supera a
tradicional linha fixa.
Um exemplo de inovação de ruptura na vida pessoal é aprimorar a sua percepção. Veja os fatos que
acontecem na sua vida. Exercite o seu cérebro, relaxe,
escreva algumas idéias sobre estes e outros assuntos.
Algumas idéias e soluções podem estar bem na frente
dos nossos olhos e não conseguimos enxergá-las.

EQUIPE PLANETA SUSTENTÁVEL / ILUSTRAÇÃO: THIAGO LYRA

Juntamos todas as peças.
Venha com a gente
para a Rio+20!

O que é a Rio+20?
Em junho de 2012, os 193
países-membro das Nações
Unidas estarão reunidos no
Rio de Janeiro para discutir
os rumos dos sistemas econômico,
social e ambiental do planeta.

Perfil e comunidade:
Planeta Sustentável

@psustentavel

Realização

O F UT URO A GENT E F AZ AGORA

www.planetasustentavel.com.br

planetasustentavel

ACONTECEU NO HSP

Nesta Páscoa
trouxemos mais uma novidade...
O

Hospital Santa Paula, mais uma vez inventando, trouxe a novidade do Cake Pop, o bolo no palito.
Eles são diferentes, inovadores e absolutamente deliciosos. Nesta Páscoa os colaboradores foram presenteados
com esta novidade, feitos pela empresa Jean et Marie,
Ateliê de Doces.
Sobre a empresa:
Eleita a melhor Patisserie de São Paulo pela Revista
Go Where
Eleita pelo público a melhor Patisserie de São Paulo
pelo Guia da Folha
Fonte: http://www.jeanetmarie.com.br/

54 | GENTE Santa Paula

ACONTECEU NO HSP

Dia Internacional da Mulher

E

m 2012 preparamos um presente especial para as colaboradoras
Santa Paula. Todas as mulheres colaboradoras foram presenteadas com
uma linda bolsa desenvolvida pela estilista Eve Roumilhac.
Esta conceituada estilista francesa que já trabalhou para marcas famosas como a Chanel, e hoje tem sua marca própria a Sombra e Água
Fresca, criou este presente exclusivo assinado com sua sofisticação e
elegância francesa.
Eve Roumilhac, Formada pela ISEM (Institut Superieur Europeen
de la Mode - Paris) e trabalhou na conceituada marca de moda praia
francesa Eres (Chanel).
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ACONTECEU NO HSP

Dia Mundial da Saúde 2012
Cuide-se, Viva a Vida Melhor - 5ª Edição

E

ste ano, em comemoração ao Dia Mundial da
Saúde, ao invés da tradicional caminhada, nos reunimos no Parque do Ibirapuera, no dia 14 de março
de 2012, para participar e torcer pelos nossos colegas colaboradores que participaram da corrida do
programa Cuide-se, Viva a Vida Melhor, em sua 5ª
Edição.

Durante o evento, tivemos também, atendimento gratuito ao público do parque, com testes de glicemia, colesterol e verificação de pressão arterial.
Os participantes da corrida foram divididos em
três baterias: feminina, masculina e a equipe do
Running For Life. O três primeiros colocados de
cada bateria foram presenteados.

Vencedores:
Masculino
Col.
Geral

NOME

1

Julio Cesar Portela de Freitas

2

Vinicius Viana

3

Rodrigo Cesar Lima

Feminino
Col.
Geral

NOME

1

Lucy Elena Ferreira de Souza

2

Patricia Vitor Paiva

3

Lilian Thomann

Equipe Masculina

Tenda

Equipe Feminina

Atendimento na Tenda

Equipe Running

Atendimento na Tenda

Running Masculino
Col.
Geral

NOME

1

Sandro Santana Santos

2

Roberto Teixeira Costa

3

Edivaldo Santos Araujo

Running Feminino
Col.
Geral

NOME

1

Geyseane de Jesus Silva

2

Matilde Batista Flores

3

Takiko M. Rodrigues
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O Santa Paula ajuda você colaborador a
cuidar da educação de seu filho
Pelo segundo ano consecutivo foram
distribuídos centenas de Kits escolares
para os filhos dos colaboradores com idade entre 5 e 18 anos. Desta forma, buscamos contribuir com alguns itens da tão
temida lista de material escolar, e assim
poder ajudar no orçamento familiar do
colaborador.

GENTE Santa Paula

|

57

VOCÊ SABIA

Parceria:

UNIFIR – Serviço de Fisioterapia

A

equipe da UNIFIR preparou para você colaborador descontos
especiais para ajudá-lo a cuidar de sua saúde.
Serviços para prevenção e tratamento:
•
R.P.G
•
PILATES
•
FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA
•
MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES
•
MASSAGEM CLÁSSICA
•
MASSAGEM TERAPÊUTICA
Gestoras do Serviço de Fisioterapia - UNIFIR
Maria Cecília Rezek Juliano CREFITO 9734
Silvia Renata Rezek Juliano CREFITO 9733
Conheça mais sobre os serviços no site: www.unifir.com.br
Informações: Tel. 11 3044-0291
Local: Rua Alvorada, 64 - 2º andar - sala 23 e 12º andar - sala 123
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VOCÊ SABIA

Parceria:

Salão - Facce Nova

P

ensando sempre nos cuidados com a saúde e beleza de nossos
colaboradores disponibilizamos a parceria com o salão de beleza Facce
Nova com descontos nos serviços e facilidade com desconto em folha
de pagamento.
Vá até o local conheça os serviços e confira as promoções:
- Estética
- Cabeleireiros (masculino/feminino)
- Manicures
- Depilação
Rua Professor Vahia de Abreu, 60 Vila Olímpia (11) 3045-5577.
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VOCÊ SABIA

Parceria:

Academia Vertical

Renove-se! A sua qualidade de vida está na Academia Vertical.
• Ginástica
• Musculação
• Yoga
• Lutas
Conheça mais sobre os serviços no site: www.academiavertical.com.br
Informações: Tel. 11 3845-0066
Local: Rua Gomes de Carvalho, 127 - Vila Olímpia - SP
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ARTIGOS

Steven Jobs
S

teven Jobs foi um inventor, empresário e
magnata americano no setor da informática. Notabilizou-se como cofundador, presidente e diretor
executivo da Apple Inc. e por revolucionar seis indústrias: computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, tablets e publicação digital.
Além de sua ligação com a Apple, foi diretor executivo da empresa de animação por computação gráfica Pixar e acionista individual máximo da The Walt
Disney Company.
Morreu em 5 de outubro de 2011, aos 56 anos.
Confira o texto que Steve Jobs e a Apple Inc fizeram em 1997 para uma campanha:

“Esta é para os loucos. Os desajustados. Os rebeldes. Os criadores de problema. Os pinos redondos
nos buracos quadrados.
Os que vêem as coisas de forma diferente. Eles
não são fã de regras, e eles não têm respeito pelo status quo.
Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los
ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles podem mudar as coisas. Eles empurram a raça humana para frente. E
enquanto alguns veem eles como loucos, nós os vemos como gênios. Porque as pessoas que são loucas
o suficiente para pensar que podem mudar o mundo
- são os que fazem!”
Fonte:
http://www.youtube.com/watch?v=KoEFN-8AZ9c
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ARTIGOS

Minha Inspiração
de Todas as Manhãs
T

odos os dias quando acordo, fico na incerteza
de como será o meu dia e às vezes, bate um desânimo, um cansaço, mas quando ascendo a luz do quarto e vejo em cima do criado mudo uma foto de uma
menina linda, sonhadora, guerreira, que sei que esta
a espera de meus cuidados, que tem pessoas lá fora
que a amam e aguardam ansiosos pela sua recuperação, logo sinto uma força interior para levantar da
cama e doar o melhor de mim para ela.
Há certas coisas na vida que não tem preço, entre estas coisas está o amor, o carinho, a dedicação
e a confiança que ela e seus familiares depositaram
em mim e em toda equipe do Hospital Santa Paula
e que já tornou parte da família da equipe da UTI
Neurológica.
É uma história de vida que já se passa há alguns
meses com alguns altos e baixos, melhoras e recaídas, mas como sempre, nossa equipe cheia de garra,
força e determinação, lutam para que esta história
tenha um final feliz.
É um trabalho que exige paciência, como se fosse um enorme formigueiro, onde cada uma destas
formiguinhas fosse um membro da equipe, todas
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trabalhando com o mesmo objetivo, na mesma direção, com a mesma força, para perseverar e resistir
contra todos os obstáculos, para que lá no final possamos sentir uma sensação de dever cumprido.
Eu agradeço pela confiança depositada em toda
equipe, especialmente a mim e, principalmente, pela
inspiração que você me oferece todos os dias. Obrigada R.S.D., internada desde 07/07/2011.
Fabiana Arandas
Técnica de Enfermagem
da UTI Neurológica
COREN: SP 52.480

O Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês assume a
Gestão Técnica do Instituto de Oncologia do Hospital Santa Paula.
Agora, o Hospital Santa Paula realiza atendimento aos
pacientes com um grupo de oncologistas clínicos do Hospital
Sírio-Libanês. É o Santa Paula sempre pensando em você.

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

Responsável: Dr. Rafael Munerato de Almeida - Diretor Técnico Médico - CRM/SP 101.547

WWW.SANTAPAULA.COM.BR

