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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo compreender a hospitalidade e o 

seu processo de entreter dentro dos hospitais. Para isso, discutiu-se o conceito de 

hospitalidade e de hospitais, além de apresentar os limites da hospitalidade 

comercial; foram apresentadas também, as discussões a respeito da aplicação do 

lazer e do entreter nesse cenário. Levando em conta a existente lacuna de 

referências bibliográficas a respeito do assunto e da recente aplicação do mesmo, 

foi realizado um estudo de caso do Hospital Israelita Albert Einstein e entrevista com 

a gestora de serviços de hospitalidade da própria instituição, o que permitiu uma 

análise mais completa das funções e atividades desempenhadas pela hospitalidade 

e o entreter nos hospitais.  

Palavras-chave: Hospitalidade. Entretenimento. Lazer. Hospital Albert Einstein. 

ABSTRACT: This study aimed to understand the hospitality and its process of 

entertainment inside hospitals. In order to do that, it was discussed the concept of 

hospitality and hospitals, besides presenting the commercial hospitality limits; it were 

also presented discussions regarding to the application of leisure and entertainment 

in this scenario. Taking into account the existing gap of bibliographic references on 

the subject and its recent implementation, a case study of the Hospital Israelita Albert 

Einstein and an interview with its hospitality services manager was conducted what 

allowed a more detailed analysis of the tasks and activities performed by the 

hospitality and the entertainment in hospitals.  
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1 Introdução 

Atualmente, notamos uma mudança no perfil e nas necessidades da sociedade 

atual, como exemplo importante no cenário da saúde pode-se apontar o 

envelhecimento acelerado da população. Dados do IBGE (2008) mostram que em 

2050 para cada pessoa com 65 anos ou mais de idade, haverá pouco menos de 3 

pessoas na faixa etária potencialmente ativa.  

Essa tendência também é geradora de impactos diretos no mercado de turismo, seja 

no turismo de saúde1, na infraestrutura e estabelecimentos da cidade ou nas 

oportunidades de emprego para os profissionais da área de turismo e hotelaria.  

Segundo pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE) em parceria com a SPturis em 2008, entre os turistas hospedados em hotéis 

a motivação de 17,9% estava relacionada à saúde, representando a quarta maior 

motivação do período. Além disso, outra pesquisa realizada apenas pela SPTuris, 

também no ano de 2008, apontou que 27,6% dos eventos que ocorreram na cidade 

de São Paulo naquele ano estavam relacionados à medicina e saúde. (SPTuris, 

2014) 

Vale destacar também, que com o aumento da demanda e a procura dos clientes 

por produtos e serviços mais personalizados e de maior qualidade, os gestores e 

funcionários dos estabelecimentos de saúde estão buscando maneiras de 

humanizar o atendimento e oferecer diferenciais competitivos. (BOEGER, 2011) 

Logo, se faz necessário o entendimento de tais segmentos para o domínio dos 

novos campos que nascem para os profissionais de turismo. Por isso, notamos 

também um frequente surgimento de livros, pesquisas, artigos científicos e 

programas de mestrados que abordam os profissionais de turismo, a hospitalidade e 

seus processos, a hotelaria e até mesmo o lazer dentro dos hospitais. Como 

exemplo, é possível citar o mestrado em lazer da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), O lazer em hospitais: realidades e desafios, realizado por Gabriela 

Baranowski Pinto, no ano de 2009. 

                                            
1
 “Turismo de saúde constitui-se das atividades turísticas decorrentes da utilização de meios e 

serviços para fins médicos, terapêuticos e estéticos” (Marcos Conceituais- Mtur). Disponível em: 
www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/estruturacao_segmentos/saud
e.html  
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Porém, mesmo com esse aumento de informações e possibilidades, as referências 

bibliográficas relacionadas ao assunto ainda são escassas e voltadas para alguns 

temas específicos. Nota-se a necessidade dos estudantes e pesquisadores das 

áreas citadas anteriormente desenvolverem discussões, trabalhos e artigos sobre 

diferentes perspectivas para que a hospitalidade, a hotelaria e o lazer possam ser 

compreendidos e aplicados de maneira correta nesses locais, a fim de potencializar 

o crescimento do profissional de turismo, o retorno dos estabelecimentos e a 

satisfação dos clientes. 

Dessa maneira, optou-se por desenvolver um trabalho que pudesse acrescentar 

e/ou auxiliar a comunidade científica e os profissionais da área de hospitalidade 

hospitalar. Para tanto, objetivou-se abordar o conceito de hospitalidade e, 

principalmente, seu processo de entreter na área hospitalar; expor os conceitos de 

lazer e entreter nos hospitais; e, apontar os limites da hospitalidade comercial. 

Levando em conta o cenário atual, principalmente na cidade de São Paulo, 

escolheu-se realizar um breve estudo de caso do Hospital Israelita Albert Einstein 

que busca ser excelência em qualidade, atendimento e humanização2  

Assim sendo, procedeu-se com levantamentos bibliográficos para uma melhor 

compreensão dos materiais e conceitos já produzidos com o intuito de obter 

conhecimentos a respeito das atividades já realizadas e setores já explorados nos 

diferentes estabelecimentos de saúde.  

Na tentativa de abranger o maior número possível de detalhes e informações sobre 

o cenário proposto, realizou-se uma entrevista qualitativa com a gestora dos 

serviços de hospitalidade do Hospital Israelita Albert Einstein, Márcia Caselato, além 

de conversas informais com a mesma 

É válido destacar ainda, que a escolha pela hospitalidade e o seu processo de 

entreter deve-se ao fato de que são matérias abordadas e enfatizadas ao longo do 

curso de Tecnologia em Gestão de Turismo do IFSP, colocadas como oportunidades 

e diferenciais para os gestores e profissionais que querem ganhar mercado, crescer 

profissionalmente e fidelizar clientes. 

 

                                            
2
 Conforme Missão, Visão e Valores encontrados no site do próprio hospital. Disponível em: 

http://www.einstein.br/sobre-a-sociedade/Paginas/missao-visao-e-valores.aspx. 
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2 Hospitalidade e hospitais: o cenário atual. 

2.1 Hospitalidade 

A hospitalidade é um processo amplo e de múltiplos significados que se 

desenvolveu junto com o ser humano e as sociedades. Telfer (2004) afirma que sua 

natureza e importância variaram ao longo dos lugares e dos tempos.  

Para compreender o termo e as práticas sociais que a envolvem, é necessário 

entender sua definição e os elementos que a compõe. Como base, deve ser levado 

em consideração que a hospitalidade “(...) é, fundamentalmente, o relacionamento 

construído entre anfitrião e hóspede.” (LASHLEY, 2004, p.21).  

Camargo (2004, p.52) define hospitalidade como: “(...) ato humano, exercido em 

contexto doméstico, público e profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar e 

entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu habitat natural.”, sendo a 

hostilidade o seu oposto. Segundo o autor, podemos considerar como tempos 

sociais os atos de receber/acolher, hospedar, alimentar e entreter; e como espaços 

sociais os locais doméstico, público, comercial e virtual. 

Além disso, elementos como dádiva e “hospitabilidade” também são essenciais para 

a compreensão do assunto. A dádiva é considerada como “toda prestação de 

serviços ou de bens efetuada sem garantia de retribuição, com o intuito de criar, 

manter ou reconstituir o vínculo social” (CAILLÉ, 2002, p.142 apud CAMARGO, 

2004, p.19). Vale ressaltar que todo ato de hospitalidade começa a partir de uma 

dádiva, e, é a partir dela que o processo de retribuição permite que a hospitalidade 

crie vínculos sociais. (CAMARGO, 2004). 

Porém, para uma hospitalidade eficaz, é fundamental que exista a “hospitabilidade”, 

que se refere à característica das pessoas hospitaleiras. Ser um bom anfitrião é 

diferente de simplesmente ser hospedeiro. É ir além dos gestos básicos de garantir 

o alimentar e hospedar, mas também, ter a vontade genuína de agradar, acolher, 

servir de maneira cortês, atenciosa e com compaixão, e, para existir um 

comportamento genuinamente hospitaleiro, é necessário levar em conta os motivos 

envolvidos e a frequência com que esse comportamento ocorre. (TELFER, 2004) 

Logo, é necessário considerar que “para ser eficaz, é preciso que o hóspede sinta 

que o anfitrião está sendo hospitaleiro por sentimentos de generosidade, pelo desejo 

de agradar e por ver a ele, hóspede, enquanto indivíduo.” (LASHLEY, 2004, p.21.).  
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Para Camargo (2004), a hospitalidade nos dias atuais remete algo nostálgico e 

desejável, algo que esteve presente nas antigas tradições como valores e morais, 

mas que talvez tenha se perdido com o tempo, acarretando o esgotamento dos 

vínculos sociais das grandes civilizações. Mas também, o autor aponta o interesse 

da sociedade em retomar os ritos e valores da hospitalidade devido aos impactos 

gerados pela globalização: a falta de condições adequadas para algumas 

civilizações; a preocupação com a perda das culturas e tradições devido a 

homogeneização de hábitos; o avanço da mídia e a consequente divulgação dos 

problemas sociais; e o avanço do turismo. 

É nesse cenário favorável à retomada da hospitalidade, que os campos de estudo se 

expandem para as diferentes áreas de atuação, incluindo um maior aprofundamento 

dos locais comerciais e virtuais. O presente estudo atenta-se também à 

hospitalidade comercial presente no Hospital Albert Einstein, devido aos objetivos 

comerciais que o mesmo possui. 

A oferta de hospitalidade comercial depende da reciprocidade com base na 
troca monetária e dos limites da concessão de satisfação aos hóspedes 
que, no fim, causam impacto sobre a natureza da conduta hospitaleira e da 
experiência da hospitalidade. Tanto o anfitrião quanto o hóspede entram em 
uma conjuntura de hospitalidade com reduzido sendo de reciprocidade e 
obrigação mútua. (LASHLEY, 2004, p.19) 

Entretanto, há autores que já defendem a existência de uma hospitalidade que vai 

além do contrato e que possibilita trocas baseadas na generosidade, compaixão, 

vontade em servir e agradar, resultando em trocas genuinamente hospitaleiras. 

(...) se um hospedeiro comercial atende bem aos seus hóspedes, com um 
interesse autêntico por sua felicidade, cobrando um preço razoável não 
extorsivo por aquilo que oferece, suas atividades poderão ser chamadas de 
hospitaleiras (TEFLER, 2004, p.63). 

Dessa forma, atentar-se a todos os atos (receber/acolher, hospedar, alimentar e 

entreter) é essencial para os estabelecimentos que pretendem exercer a autentica 

hospitalidade, levando em conta os motivos e o comportamento cortês, gentil e 

alegre de seus funcionários em servir ao hóspede e não, simplesmente, oferecer o 

básico do contrato. 

2.2 Hospitais  

A origem dos hospitais está relacionada com a dos hotéis. Antigamente, eram 

albergues e tinham a responsabilidade de abrigar viajantes, peregrinos ou qualquer 
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pessoa que transitava entre povoados e/ou regiões que precisasse de alguma 

assistência (BOEGER, 2008). 

Segundo Boeger (2008), a palavra latina hóspes, significa hóspede e deu origem as 

palavras hospitalis  e hospitium que, na Antiguidade, representavam locais para  

abrigo. Até então, a hospitalidade prevalecia nos hospitais e hospícios que serviam 

de alojamento. 

A definição da hospitalidade dada por Littré em 1878, de novo retomada 
pelo Larousse Universel em 1922, é a seguinte: “Liberdade que se exerce 
ao alojar gratuitamente os estrangeiros”. Ela faz, evidentemente, dos 
hospitais e dos hospícios lugares de hospitalidade (...). (GUILLAUME, 2011, 
p.583) 

Porém, de acordo com Guillaume (2011), as leis entre 1796 e 1851, passaram a 

“proibir” a entrada de todas as pessoas nos hospitais, pois o mesmo estava 

reservado para cuidar dos indigentes, além de serem restritos aos habitantes locais. 

Nessa época, a comida era abundante em relação à quantidade e qualidade que os 

mesmos tinham até então, porém, estava longe de ser refinada e servia como 

“tratamento” às doenças e sintomas da época, sendo distribuídas em menor 

quantidade aos idosos e incuráveis. Importante notar também, que nesse período a 

taxa de sobrevivência nesses abrigos era aleatória, o que resultava em um ambiente 

hostil e de péssimas reputações.  

Buscar refúgio no hospital ou no hospício era confessar o fracasso de uma 
vida, confessar que não se tinha conseguido obter os meios para conservar 
um lar, que não se tinha conseguido salvaguardar vínculos familiares, 
únicos capazes de assegurar uma velhice e um fim digno. (GUILLAUME, 
2011, p.584) 

A partir de 21 de dezembro de 1941, o hospital volta a ser aberto a todos e é 

definido como o lugar onde são feitos exames sofisticados e tratamentos mais 

complexos, gerando uma mudança na demanda hospitalar (GUILLAUME, 2011). 

Dessa transformação surgem os novos direitos do paciente, a valorização do 

cuidado humano e funções voltadas exclusivamente para o tratamento da saúde; os 

hospitais passaram a se modernizar e se desenvolver junto com a tecnologia. 

Diante dessas mudanças e dos novos anseios dos consumidores, os hospitais 

voltam a ser vistos como “meios de hospedagem” a partir de 1990. Ressalta-se 

também que, “(...) além da similaridade de sua estrutura física com hotéis, que 

permitem hospedar e alimentar seus clientes, podem ter premissas comuns como 

agregar valor em seus diversos serviços nas 24 horas, durante 365 dias do ano (...)” 
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(BOEGER, 2011, p.2). Logo, abrem-se oportunidades para a inclusão de novos 

serviços e de maneiras diferenciadas de proporcionar conforto e acolhimento ao 

cliente de saúde3. 

Para Taraboulsi (2009), a evolução dos hospitais ocorreu junto à evolução dos 

clientes. Ele mostra que no passado, os mesmos buscavam em primeiro lugar os 

serviços médicos que estavam sendo oferecidos pelos hospitais, ou seja, suas 

características; no passado recente, os mesmos voltaram sua procura para a 

qualidade dos tratamentos, as tecnologias oferecidas e os benefícios que a estrutura 

era capaz de proporcionar; enquanto no presente, eles buscam também as 

vantagens dos serviços prestados, a personalização dos mesmos e os diferenciais 

de atendimento diante da concorrência. 

É nesse cenário, que um elemento importante e diretamente relacionado aos 

hospitais volta a ganhar força: a hospitalidade. O mercado atual aponta a busca pela 

humanização4 do ambiente hospitalar como um diferencial diante da situação de 

inúmeros hospitais do país que são vistos de maneira hostil pelo senso comum. A 

fim de proporcionar novas experiências aos clientes de saúde, a hospitalidade é 

retomada em sua essência como um “investimento” e como forma de 

instrumentalizar a humanização. 

Nos anos de 1980 e 1990, o diferencial competitivo foi, sobretudo, a ciência 
e a tecnologia e, hoje, a maioria dos hospitais tem acesso a elas. 
Atualmente, o cliente esta cada vez mais exigente e bem informado e busca 
não apenas a ciência, a tecnologia e o atendimento às suas necessidades 
de saúde, mas também o bem-estar, o acolhimento, o calor humano, o 
respeito às suas diversas necessidades, o que o faz se sentir como se 
estivesse no conforto de sua casa. (BOEGER, 2011, p.34) 

2.3 O cenário atual 

Para compreender a aplicação da hospitalidade nos hospitais, é necessário 

compreender de maneira mais ampla o novo cenário hospitalar e as áreas que estão 

sendo desenvolvidas dentro dos mesmos, principalmente nos hospitais particulares 

que possuem mais recursos e capital para acompanhar as tendências do mercado. 

                                            
3
 Cliente de saúde no contexto apresentado é entendido não apenas como o paciente, mas também, 

como os familiares, amigos e acompanhantes em geral. (BOEGER, 2011) 
4
Segundo Boeger  (2011), a humanização aqui retratada pode ser compreendida como o sentido 

social da hospitalidade, onde as atitudes são espontâneas e dependem da sensibilidade e da 
percepção do colaborador, sem interesses comerciais.  
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Segundo a enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital 

do Coração, Maria Keiko Asakura5, tal tendência é decorrente do novo perfil dos 

clientes de saúde, que estão mais críticos e inteligentes diante da nova realidade do 

mundo globalizado, favorecendo, por exemplo, o surgimento da hotelaria hospitalar 

como transformadora de ambientes, processos e condutas.  

Vale ressaltar que a hotelaria hospitalar, segundo Boeger (2011), é assim definida: 

A Hotelaria Hospitalar é a reunião de todos os serviços de apoio, que, 
associados aos serviços específicos, oferecem aos clientes conforto, 
segurança e bem-estar durante o seu período de internação ou em seu 
contato com a Instituição de Saúde.  (BOEGER, 2011, p.2) 

Os serviços de apoio, supramencionados são os realizados por: manobristas, 

recepcionistas, seguranças, camareiras, auxiliares de limpeza, copeiros, garçons, 

entre outros.  

Por outro lado, Claudio Luiz Lottenberg, Presidente da Sociedade Beneficente 

Israelita Brasileira Albert Einstein6, salienta outro cuidado necessário diante da nova 

realidade.  Segundo ele o ambiente hospitalar gera uma sensação de fragilidade e 

insegurança aos pacientes, sendo necessário passar confiança para os mesmos. 

Porém, quando há melhoras no quadro médico, ele passa a observar com mais 

atenção os detalhes, os cuidados e os serviços oferecidos, e nesse momento, a 

hospitalidade é fundamental para unir os detalhes observados à confiança 

transmitida.   

Taraboulsi (2009) e Boeger (2011), apontam que os gestores estão buscando 

maneiras de não apenas melhorar a estrutura física dos hospitais, mas também, de 

melhorar a qualidade do atendimento, para que ele seja atento aos detalhes e 

desejos dos clientes. Assim, a hospitalidade surge dentro da hotelaria hospitalar 

para proporcionar um atendimento cortês, acolhedor e diferenciado.  

Dessa forma, é possível observar que assim como os hotéis, os hospitais também 

estão utilizando os quatro tempos sociais da hospitalidade, apresentados por 

Camargo (2004) como: receber/acolher, hospedar; alimentar e entreter. Porém, cada 

gestor tem uma visão diferenciada na hora de colocar em prática os quatro tempos. 

                                            
5
 Informações retiradas da parte de Apresentação do livro: BOEGER, Marcelo Assad. Gestão em 

Hotelaria Hospitalar. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
6
 Informações retiradas da Carta do Presidente, disponível no livro: BOEGER, Marcelo (coord.); 

WAKSMAN, Renata Dejtiar; FARAH, Olga Guilhermina. Hotelaria Hospitalar. Barueri, SP: Manole, 
2011. 
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Enquanto alguns hospitais já possuem um setor especializado na hospitalidade e na 

aplicação dos seus quatro tempos sociais, outros apresentam apenas a estrutura 

hoteleira e seus respectivos setores: segurança; hospedagem (internação); 

recepção; governança; nutrição e gastronomia. 

Entretanto, este estudo atentará apenas à aplicação da hospitalidade e de seu 

tempo de entreter dentro dos hospitais. Apesar do tema ainda ser pouco abordado, 

autores vêm apontando a sua importância na hospitalidade hospitalar e gestores de 

importantes hospitais privados de São Paulo estão colocando o mesmo em prática.  

3 Hospitalidade nos hospitais: lazer ou entreter? 

Diante do desenvolvimento da hospitalidade e da hotelaria hospitalar, surgem 

discussões que cercam os conceitos e as aplicações de tais estruturas e valores na 

área da saúde. Uma delas refere-se à questão do entreter dentro dos hospitais. 

Devido a recente aplicação do mesmo nas instituições de saúde e os diferentes 

conceitos que cercam a questão do divertimento/distração, há um debate que cerca 

tal questão e que pode ser gerador de dúvida e multiplicidade. Logo, faz-se 

necessário compreender as distintas definições utilizadas no cenário atual e as 

discussões a elas relacionadas. 

3.1 Entendendo o lazer e o entreter 

A valorização e/ou visão que a sociedade contemporânea possui a respeito do lazer 

passou por diversas modificações ao longo da história e de suas inúmeras 

civilizações. Na Grécia Antiga, por exemplo, o tempo livre era essencial e 

representava o momento de dedicação para o crescimento espiritual. Já na Idade 

Média a situação era oposta diante do fortalecimento da Igreja Católica e do 

surgimento das religiões protestantes. O tempo livre passou a ser visto como um 

vício, um inimigo do trabalho e, em alguns casos, um pecado. (MELO & JUNIOR. 

2012). 

Com a Revolução Industrial e o consequente aumento das horas de trabalho, a ideia 

de lazer ganhou força e passou a ser valorizado, assim, o lazer pode ser 

considerado um fenômeno social recente, que ganhou força durante os séculos XIX 

e XX e que atualmente é objeto de interesse de pesquisadores, investidores e 

consumidores. Além disso, “(...) o que hoje entendemos por lazer tem peculiaridades 
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que somente podem ser compreendidas em sua existência concreta atual, tendo se 

delineado a partir de determinado momento da história, em função de um conjunto 

de mudanças.” (MELO & JUNIOR. 2012, p.2).  

Segundo Wittizorecki (2012), a palavra lazer, no Dicionário Aurélio da língua 

portuguesa, está relacionada aos sentidos de ócio, folga, divertimento, passatempo; 

enquanto no senso comum é entendida como momento de prazer, de satisfação, de 

tempo livre, de não trabalho ou de tempo desocupado. Ainda segundo o autor, “A 

palavra lazer vem do latim licere (o que é lícito, ser permitido).” ( WITTIZORECKI, 

2012, p.15).  

Importante destacar que o mesmo possui três funções principais que são 

apresentadas por Dumazedier (2008) como: função de descanso; função de 

divertimento, recreação e entretenimento; e, função de desenvolvimento. Além de 

ser conceituado da seguinte maneira: 

O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se 
de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua informação ou formação 
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade 
criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais. (DUMAZEDIER, 2008, p.34) 

Diante desse contexto, deve-se ressaltar também o significado e a importância da 

recreação e do entretenimento. A primeira pode ser considerada como “um fato, ou 

o momento, ou a circunstância que o indivíduo escolhe espontânea e 

deliberadamente, através do qual ele satisfaz (sacia) seus anseios voltados ao seu 

lazer” (CAVALLARI; ZACHARIAS, 2004, p.15). Ou seja, o momento em que o 

indivíduo concretiza e/ou realiza uma atividade lúdica por vontade própria. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Wittizorecki (2012) caracteriza a recreação 

como sendo a disposição e livre escolha dos indivíduos em realizar uma atividade 

que gere sensações de satisfação/ prazer. Porém, seguindo linhas opostas, ela pode 

ser apresentada também como sendo uma “(...) atividade física ou mental a que o 

indivíduo é naturalmente impelido para satisfazer as necessidades físicas psíquicas 

ou sociais, de cuja realização lhe advém prazer” (MARINHO, s/ d, 43 apud SANTINI, 

1993, 18). 

É possível notar que, apesar das divergências nas definições e pontos de vista dos 

autores, há o consenso de que a recreação resulta em estados psicológicos 
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positivos, seja pela sensação de prazer, pela satisfação, pelo alívio ou pelo simples 

divertimento.   

Em relação ao entretenimento, deve-se levar em conta que o mesmo é considerado 

“(...) fácil, sensacional, irracional, previsível e subversivo” (TRIGO, 2003, p.32). 

Ainda segundo o autor, o mesmo possui significados diferentes quando comparado 

a outras atividades, como por exemplo, as artes. Enquanto a segunda valoriza o 

espectador como um ser individual e estimula a perspectiva e as interpretações 

pessoais distintas sobre a obra analisada, o entretenimento remete, de maneira 

geral, à ideia de “ter entre”, de levar os indivíduos para dentro deles mesmos, fator 

que além de negar a perspectiva acaba resultando em uma plateia de massa. 

Além disso, é interessante levar em consideração a origem da palavra, que além de 

expor a questão de “ter entre” dos indivíduos, aponta para a existência da distração 

e divertimento dentro das atividades de entretenimento: 

A etimologia da palavra entretenimento, de origem latina, vem de inter 
(entre) e tenere (ter). Em inglês a evolução da palavra entertainment 
significa “aquilo que diverte com distração ou recreação” e “um espetáculo 
público ou mostra destinada a interessar e divertir”. (TRIGO, 2003, p.32) 

É possível observar, que os conceitos discutidos anteriormente, geram resultados 

psicológicos e/ou emocionais positivos nos cidadãos da sociedade pós- industrial. 

Além disso,  Dumazedier (2008) expõe que o lazer, apesar de possuir características 

múltiplas e contraditórias, é considerado um valor e um elemento central da cultura 

atual. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Wittizorecki (2012) mostra que além do 

lazer ter ganhado visibilidade e grande importância nas últimas décadas, ele já está 

incluso nos direitos sociais da Constituição Federal vigente: 

Art 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. 
(BRASIL, 1988 apud WITTIZORECKI, 2012, 17) 

Para Wolf (1999 apud TRIGO, 2003), o entretenimento além de ser um dos setores 

que mais cresce na maioria dos países, é também considerado um fator competitivo 

e diferencial dentro de diversos setores da economia, impactando e influenciando 

cada vez mais os negócios e a vida dos indivíduos, assim como as suas respectivas 

escolhas. Assim como Wolf, Trigo (2003) expõe que o entretenimento, desde o final 

do século XIX e o início do século XX, vem ganhando cada vez mais importância, 

não apenas no cenário econômico, mas também, no social e no cultural. 
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Nota-se então, que diante de tal desenvolvimento e valorização, o lazer e o 

entretenimento ganham espaço não apenas no cotidiano dos indivíduos, mas 

também, dentro das empresas e do governo, pois estão incluídos na economia, nos 

direitos dos cidadãos, nos investimentos e nos serviços oferecidos. Porém, devido 

as diferentes abordagens teóricas e práticas, e, os recentes estudos que expõem de 

maneira mais detalhada os conceitos apresentados, torna-se complexo o processo 

de compreensão das definições e aplicações a respeito dos mesmos nos distintos 

setores da economia e dos negócios.  

3.2 Discussões dentro do âmbito hospitalar  

O divertimento e/ou distração dentro das instituições de saúde é um assunto cada 

vez mais estudado e implantado nas mesmas. Mas, existem diferentes maneiras de 

abordar o assunto e classificar suas atividades. Para alguns autores, como, por 

exemplo, Tarabousi (2009), usa-se a definição de lazer e o mesmo corresponde a 

um sub setor da hotelaria hospitalar. Já para autores como Boeger (2008), o termo 

usado pode ser entretenimento e/ou recreação. 

Observa-se então, a complexidade do processo de compreensão a respeito da 

aplicação dos conceitos dentro dos hospitais. Com o objetivo de facilitar tal 

processo, optou-se por apresentar o assunto sob duas perspectivas diferentes: a da 

hospitalidade, que corresponde ao objetivo do presente estudo, e, a do lazer, que foi 

retratada por Pinto (2009) na tentativa de esclarecer alguns aspectos do debate a 

respeito do mesmo e de sua abordagem nos hospitais. 

Analisando-se sob a ótica da hospitalidade, o divertimento/distração aparece como 

entretenimento e corresponde a um dos tempos que a mesma proporciona aos 

indivíduos, podendo ser assim definido: 

Um processo para entreter: oferecer soluções para as esperas e 
internações de crianças, adultos e idosos, considerando sua faixa etária, 
sua patologia, seu tempo de internação, seus medos e ansiedades, para 
poder apoiar na sua evolução (BOEGER, 2011, p.19).  

É possível observar que há a necessidade de minimizar as dores, aflições, 

preocupações e anseios do paciente devido à exposição e a fragilidade vivida 

durante o período que o mesmo encontra-se no hospital. Por isso o entretenimento 

desenvolve uma função importante no que diz respeito aos benefícios psicológicos 

que é capaz de gerar ao distrair e entreter os pacientes; além de ser essencial para 
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o hospital que deseja ser hospitaleiro, já que o mesmo deve tornar o ambiente o 

mais “familiar” possível, e, trabalhar para o bem estar de todos os seus clientes.  

 ‘Receber um convidado torna [o anfitrião] responsável por sua felicidade, 
enquanto a visita estiver debaixo do seu teto’ (Brillat- Savarin, 1970, p.14). 
Se esta é uma incumbência do anfitrião, diz respeito a algo mais do que 
alimentos, bebidas e abrigo. Significa que ele deve procurar alegrar um 
hóspede infeliz, divertir um outro entediado, cuidar de um terceiro 
adoentado. (TELFER,2004, p.54) 

Já em relação à análise sob a perspectiva do lazer, deve-se considerar que o 

mesmo é assim denominado devido sua função de inserir a ludicidade no ambiente, 

trazer divertimento e favorecer a prática de atividades que gerem “prazer” em 

tempos que seriam de solidão. Além disso, a denominação é escolhida, pois 

atividades que são realizadas no hospital, como recreação, brincadeiras, jogos e 

atividades culturais, remetem a ideia do lazer e seus conceitos. (PINTO, 2009) 

Porém, existem divergências em relação ao uso do termo. Tal fator é decorrente da 

negação do ambiente hospitalar ao lúdico, ao divertimento, “(...) o ambiente 

hospitalar, assume muitas vezes uma conotação de frieza, sisudez, solidão e 

imparcialidade, onde alegria, riso e o prazer na maioria das vezes não se fazem 

presentes.” (PINTO, 2009, 67). 

Diante desse cenário, Boeger (2008), Pinto (2009) e Tarabousi (2009) observam que 

as ideias de um hospital frio e rígido estão começando a ser alterada para poder 

acolher e tornar mais amena a estadia dos clientes de saúde nos hospitais. Tal 

mudança é decorrente não apenas das novas estruturas e decorações decorrente 

da hotelaria hospitalar, mas também, das atividades de divertimento/distração que 

estão sendo implementadas nas instituições de saúde. 

Vale ressaltar também, que independente da denominação utilizada nos hospitais, 

as atividades e estruturas acabam sendo as mesmas na maioria deles. Como 

exemplo das atividades e equipamentos de entreter e/ou lazer oferecidas aos 

clientes de saúde, Taraboulsi (2009) aponta para as iniciativas de alguns hospitais 

particulares que possuem: quadros em exposição, música ambiente, piano e 

apresentação de pianistas e violinistas, jogos, aulas de dança, peças de teatros, 

filmes, bibliotecas e brinquedotecas. Complementando os exemplos, pode-se 

considerar os demais citados por Boeger (2008), como academia, lojas e centros de 

convenções. 
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Por fim, ressalta-se que devido à ótica estudada no presente trabalho, que trata da 

hospitalidade nos hospitais, e, a estrutura existente no Hospital Israelita Albert 

Einstein, aqui analisado, compreende-se as atividades de divertimento/distração 

como entretenimento, pois seu uso está relacionado aos quatro tempos da 

hospitalidade (receber/acolher; hospedar; alimentar; entreter).  

4 Objeto de estudo: Hospital Israelita Albert Einstein 

Com o propósito de analisar a aplicação dos conceitos e cenários expostos 

anteriormente, optou-se por realizar um estudo de caso do Hospital Albert Einstein, 

considerado o melhor hospital de São Paulo em 2007, segundo pesquisa do 

Datafolha, e, melhor hospital da América Latina em 2009, segundo a Revista 

América Economía Intelligence (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, 2014). 

4.1 O hospital 

De acordo com o próprio site da instituição (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, 2014), a 

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE), criada na 

década de 50, e o Hospital Israelita Albert Einstein, inaugurado em 1971, surgiram 

do compromisso da comunidade judaica em proporcionar não apenas qualidade 

médica no nosso país, mas também, qualidade em tecnologia e atendimento, 

utilizando ferramentas como: humanização, ações de responsabilidade social e 

atividades de ensino e pesquisa7.  

Atualmente, o Hospital Albert Einstein possui 10 unidades voltadas para oferecer 

serviços médicos e tratamentos, sendo a principal unidade o próprio hospital 

localizado no Morumbi. Possui também o Instituto Israelita Albert Einstein de ensino 

e pesquisa, voltado para promover a educação e possibilitar que o hospital continue 

se aperfeiçoando e inovando.  

É importante salientar que, além do Hospital Albert Einstein possuir um setor 

específico para a aplicação da hospitalidade, ele foi o primeiro hospital da América 

Latina a receber o certificado Planetree oferecido aos hospitais que colocam o 

paciente no centro de todo o processo como maneira de humanização no 

                                            
7
 O hospital possui seu próprio centro de ensino e pesquisa, o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, 

onde são oferecidos cursos, desenvolvidos estudos, entre outras ações. Disponível em: 
http://www.einstein.br/sobre-a-sociedade/historia/Paginas/instituto-israelita-de-ensino-e-
pesquisa.aspx.  
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atendimento. Tal certificado exige que a instituição de saúde apresente: Arquitetura 

e Designs; Interações Humanas; Educação de Pacientes, Familiares e 

Colaboradores; Terapias Complementares; Arte, Música e Entretenimento; Toque 

humano; Comunidade; Suporte à Família; Conforto Espiritual e Aspectos 

Nutricionais8 (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN,2014).  

Logo, o Hospital Albert Einstein se apresenta como uma conceituada instituição de 

saúde que é referência para estudos no setor da saúde e de áreas externas como, 

por exemplo, a hospitalidade e entretenimento.  

4.2 O setor de hospitalidade 

De acordo com entrevista realizada com a gerente de serviços de hospitalidade do 

Hospital Israelita Albert Einstein, Márcia Caselato9, o setor de hospitalidade do 

mesmo responde para a diretoria de recursos humanos e está dividido em três 

supervisões principais: estacionamento, recepção e hospedagem. Além disso, existe 

uma funcionária especializada em hospitalidade, que é responsável pelo 

relacionamento com as pessoas mais notórias, como o Presidente, e pelos 

treinamentos dos funcionários, para que haja uma padronização nos serviços e nas 

atitudes hospitaleiras, com a finalidade de dar ao hospital o “tom da hospitalidade”.  

Para Caselato (2014), a hospitalidade deveria ser implantada para os 12 mil 

funcionários do hospital, a fim de bem receber o cliente de saúde de uma maneira 

completa. Porém, a mesma fica restrita aos setores citados anteriormente e à 

Central de Atendimento Telefônico Interno (CATI); abrangendo apenas as 

recepcionistas, os mensageiros, manobristas, concierges10, assistentes de 

atendimento e aprendizes.  

Dessa forma, esses funcionários são responsáveis por atender todas as 

necessidades e desejos dos clientes; atentando-se aos pedidos feitos via telefone 

e/ou pessoalmente, seja na recepção ou nos quartos. Nota-se também, que o 

                                            
8
 Maiores detalhes sobre os itens exigidos pelo certificado e presentes no hospital podem ser 

encontrados em: http://www.einstein.br/qualidade-seguranca-do-
paciente/planetree/Paginas/planetree.aspx.  
9
 Entrevista realizada no dia 24/02/2014. Transcrição completa disponível no apêndice (A) do 

presente trabalho. 
10

  “Funcionários de um hotel com pensão completa responsável pelo fornecimento de informações 
detalhadas aos hóspedes a respeito das atrações locais e das opções de alimentação, assim como 
pelo atendimento às necessidades desses hóspedes.” (HAYES & NINEMEIER, 2005, p.136). 
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paciente sempre estará sob responsabilidade de uma das três supervisões citadas 

anteriormente, para que em todos os momentos ele se sinta acolhido e amparado. 

De acordo com as informações fornecidas na entrevista, torna-se possível observar 

que o processo e as atividades do setor de hospitalidade do Hospital Israelita Albert 

Einstein assemelham-se ao ciclo de acolhimento da hospitalidade dentro dos 

hospitais apresentado por Boeger (2011, 38): 

 

Figura 1: Ciclo de acolhimento 
Fonte: Boeger (2011, p. 38) 

Nesse contexto, o concierge possui papel de grande importância, pois ele é quem 

vai até os quartos, salas de exame e recepção para receber um pedido ou sanar 

alguma dúvida, executando funções similares às dos concierges de hotéis. 

(…) é claro que aqui por ser área da saúde, é, as necessidades são 
diferentes. Mas se a gente entender que o concierge “tá” aqui pra ser o 
facilitador, pra ser a referencia dele, é, em qualquer situação que um 
hóspede deseja, é a mesma coisa. Só que ao invés de pedir um helicóptero, 
pra ir pra um passeio, vai pedir uma ambulância pra levar até a casa. Mas o 
desejo é o mesmo. (CASELATO, 2014) 

Vale destacar ainda, que os serviços de hospitalidade não ficam restritos apenas à 

estrutura do hospital, mas também, no processo de transição do hospital para o 



17 
 

home care11. Caselato (2014) aponta a necessidade de oferecer segurança e 

conforto nesse momento de transição, e, expõe que a hospitalidade compreende 

todo e qualquer serviço que envolver um cliente de saúde e que estiver ao alcance 

dos funcionários envolvidos no setor. 

Verifica-se então, que a hospitalidade possui um papel essencial dentro do hospital, 

e, que sob o ponto de vista de Caselato (2014), não deve ser considerada apenas 

uma hospitalidade comercial, pois, vai além do simples contrato e da realização dos 

serviços ofertados. Para ela, é impossível falar apenas de interesse comercial 

devido aos esforços envolvidos, à dedicação dos funcionários e as atitudes que, 

muitas vezes, passam da simples obrigação. 

É impossível a gente falar que tem interesses financeiros. (…) a gente vai 
muito além, nada que a gente gaste mais do que a gente imagine, nada que 
a gente tire do bolso, mas as pessoas se unem e fazem as coisas 
acontecerem. Com parcerias. 

Por exemplo, hoje eu tava vindo pro hospital e a minha supervisora falou: 
“Marcia, você consegue comprar um jornal Agora pro pacientezinho do 
180?”. Eu não sei nem quanto é e quanto custa, eu vou lá e compro. (…) E 
outras ações como, é, montar um buque de flores porque tem uma paciente 
que vai sair, comprar um presentinho, com o dinheiro do mensageiro 
mesmo, da criança de quimioterapia que ficou meses com a gente aqui e foi 
o mensageiro que comprou do dinheiro dele.  

Então são ações que extrapolam as razões comerciais, é de puro 
relacionamento, é de pura emoção e vontade das pessoas quererem se 
relacionar mesmo. Humanização pura. (CASELATO, 2014) 

4.3 O entreter e suas características 

De acordo com Caselato (2014), dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, utiliza-

se a denominação de entretenimento para as atividades de divertimento e distração 

dos pacientes. Tal uso é decorrente da filosofia/certificação que o hospital possui 

chamada de Planetree, que, além de outros nove pilares, inclui o entretenimento 

como ferramenta importante para o bem estar dos clientes de saúde, desde as 

crianças até os idosos. Nesse caso, uma das funções do entretenimento pode ser 

apresentada como: 

VI. Arts Program/Meaningful Activities and Entertainment:  
Planetree recognizes that people need opportunities for camaraderie, 
laughter and creativity and a variety of classes, events, music, storytellers, 
clowns, and funny movies create an atmosphere of serenity and playfulness. 

                                            
11

 “Home care ou assistência domiciliar é uma modalidade continuada de prestação de serviços na 
área da saúde que visa à continuidade do tratamento hospitalar no domicílio, realizado pela equipe 
multidisciplinar com a mesma qualidade, tecnologia e conhecimento” (ALBERT EINSTEIN, 2014). 
Disponível em: http://www.einstein.br/Hospital/home-care/o-que-e-home-care/Paginas/o-que-e-home-
care.aspx  
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Artwork in patient rooms, treatment areas and residential spaces add to the 
ambiance. Art carts enable patients to select the artwork of their choice. 
Volunteers work with patients and residents who would like to create their 
own art, while artists, musicians, poets and storytellers from the local 
community help to expand the boundaries of the health care facility. In 
continuing care settings, staff plans and participates in activities to build 
fellowship. (PLANETREE, 2014) 

Ainda segundo Caselato (2014), a compreensão a respeito do entretenimento e de 

sua influência nos indivíduos ao distrair e tirar o foco do momento de fragilidade 

vivido no hospital, fez com que o setor da hospitalidade ficasse responsável por gerir 

o mesmo, a fim de satisfazer possíveis necessidades dos clientes de saúde, sendo 

eles pacientes ou acompanhantes, independentemente da faixa etária.  

A gestão do entretenimento encontra-se sob comando do setor de hospedagem. 

Logo, a supervisora da área é responsável por contratar mímicos, mágicos, músicos, 

etc, além de gerir e controlar esses contratos e serviços, sabendo a hora que as 

atividades serão realizadas, onde elas serão realizadas, quanto será pago, quais 

contratos estão em dia, qual o feedback dos clientes a respeito das atividades 

oferecidas, quais as possibilidades para um planejamento maior e com diferentes 

atividades, entre outros. (CASELATO, 2014) 

Além disso, a supervisora também organiza encontros trimestrais com as 

recreacionistas de todas as unidades do hospital para que haja troca de 

experiências, de atividades desenvolvidas, e para que discutam sobre o novo plano 

de entretenimento. (CASELATO, 2014). 

Atualmente o hospital é capaz de oferecer um leque de atividades de entretenimento 

para os pacientes e seus acompanhantes. Como exemplo, podem ser citadas: 

seresteiros, recreacionistas, mágicos, mímicos, brinquedoteca, coral, jogos, cantos, 

passeios em shoppings, música, pianistas, entre outras. Além disso, são realizados 

diversos eventos para divertir e distrair os pacientes, são eles: pega da medula12, 

alta hospitalar13, happy hour dos pacientes14, e, em alguns casos, casamentos, 

aniversários e visita de cachorros de estimação.  

Vale destacar ainda, que nessa instituição de saúde, os acompanhantes recebem 

uma atenção especial e também precisam ser entretidos. Por isso, além das 

                                            
12

 Comemoração para incentivar os pacientes que precisam realizar a coleta da medula óssea. 
13

 Comemoração para os pacientes que finalizaram o tratamento e irão voltar para casa. 
14

 Momento para distrair e possibilitar integração entre os pacientes que estão fazendo tratamentos 
ou que precisam ficar internados no hospital. Só é permitida a participação com a autorização do 
médico responsável pelo paciente. 
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atividades citadas anteriormente, eles possuem uma biblioteca a disposição e uma 

sala exclusiva de acompanhantes, onde eles encontram acesso à internet e 

poltronas de massagem.   

Na realidade, a gente entende que quanto mais a gente faz “pro” 
acompanhante, mais o paciente é acolhido. Porque o paciente Ana, é, ele é 
paciente, ele quer mesmo é ser curado, o foco dele é único: a assistência. O 
acompanhante não, o acompanhante esta com o olhar em tudo. Ele está 
com o olhar na higiene, ele “tá” com o olhar na comida, ele “tá” com o olhar 
no ambiente, então esse precisa ser mais entretido do que o paciente. 
(CASELATO, 2014) 

Por fim, percebe-se que o Hospital Israelita Albert Einstein demonstra grande  

preocupação com o entretenimento, o seu planejamento e o feedback dos clientes. 

As inúmeras atividades oferecidas e o cuidado em entreter não apenas os pacientes, 

mas também os acompanhantes, mostra como o entretenimento é desenvolvido 

dentro da hospitalidade e como ele é fundamental para a distração dos indivíduos. 

Além disso, analisando sob a perspectiva de mercado, pode-se observar  que o 

entretenimento pode ser utilizado como um diferencial, não apenas para desenvolver 

a hospitalidade dos hospitais, mas também, diante da concorrência e do mercado 

que, como visto anteriormente, busca cada vez mais alternativas para fidelizar seus 

clientes.  

5 Considerações finais 

Os hospitais passaram por mudanças ao longo dos anos, indo desde simples locais 

que serviam de abrigo para viajantes e necessitados, até desenvolvidas estruturas 

que utilizam tecnologia de ponta a fim de oferecer qualidade nos tratamentos e 

serviços de saúde.  Diante do cenário que os hospitais e instituições de saúde 

encontram-se atualmente, é possível encontrar a aplicação e a importância que 

fenômenos como a hospitalidade e seus quatro tempos adquirem diante do mesmo. 

Por outro lado, o lazer e outras práticas dele derivadas, como a recreação e o 

entretenimento, também passaram por transformações ao longo dos anos e das 

civilizações. O que era visto na Idade Média como um pecado, é considerado nos 

dias de hoje como fator essencial para os seres humanos que habitam 

conglomerados urbanos. A diversão e/ou distração estão presentes não apenas na 

vida do homem moderno, mas também, no campo acadêmico e nos distintos setores 

da economia. 
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Dessa forma, o presente estudo e a entrevista realizada com a gerente de serviços 

de hospitalidade do Hospital Albert Einstein, possibilitaram uma maior compreensão 

do cenário que engloba a hospitalidade e o seu tempo de entreter dentro dos novos 

modelos de instituições de saúde, onde são priorizados os desejos e bem estar dos 

clientes de saúde, além de um atendimento mais humano e acolhedor. Verificou-se 

também, como a hospitalidade comercial é vista pela instituição apresentada, e, 

principalmente, como o tempo de entreter se desenvolve e qual a sua função. 

Entretanto, notou-se uma lacuna nos estudos e nas informações bibliográficas no 

que se refere à aplicação da hospitalidade e do lazer nos hospitais. Verificou-se 

também uma importante discussão que nasce a respeito da aplicação do lazer e do 

entreter dentro dessas instituições, porém ainda recente e pouco explorada. Tais 

fatores somados à recente introdução da hospitalidade e da hotelaria no ambiente 

hospitalar podem ser geradores de dúvidas, falta de planejamento e, portanto, falta 

de uma melhor exploração desses elementos. 

Assim, torna-se importante que os turismólogos, assim como outros profissionais, 

possam desenvolver os assuntos acima discutidos e apresentados devido a vários 

motivos, como, por exemplo, o fato de São Paulo estar atraindo cada vez mais 

turistas interessados nos serviços de saúde e nas instituições que possam oferecer 

mais do que a tecnologia e os inúmeros tratamentos, englobando também um 

atendimento hospitaleiro e singular. 

Dessa forma, observa-se um novo cenário para gestores e funcionários, onde a 

hospitalidade e as atividades de entretenimento podem ser utilizadas como 

ferramentas para bem atender seus clientes, fidelizando-os e oferecendo diferenciais 

diante da concorrência.  
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Apêndices 

A- Entrevista: Gestora de hospitalidade do Hospital Albert Einstein. 
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Ana Carolina: Marcia, existe um setor específico para trabalhar a hospitalidade 

dentro do Albert Einstein? 

Márcia: Aqui Ana, como que funciona né, a hospitalidade. Na realidade a gente 

queria que a filosofia hospitalidade fosse para os 12 mil funcionários, mas hoje 

existe uma área sim que dá o tom dessa hospitalidade.  

O que que ela é e o que ela é formada: Ela é formada pelo gerente da área (eu) e a 

minha área “tá” debaixo de uma diretoria de recursos humanos. Divide-se em duas 

áreas de serviço: a área técnica e a área de relacionamento, a hospitalidade esta 

nessa área. Ela é formada com os concierges, os mensageiros, os assistentes de 

atendimento e os aprendizes. Essa é a área de hospitalidade. 

 Como essa área de hospitalidade funciona: tem a supervisão, a Fabiane, eu tenho 

uma especialista que é a Carmem que “tá” de férias. A Carmem ela dá o tom da 

hospitalidade, então todos os relacionamentos, é, mais diretamente ligados ao 

Presidente, as pessoas mais notórias, é como se fosse um RP; e ela também da o 

tom do treinamento da competência, do perfil pra que esse pessoal fique 

padronizado e que sirva melhor o nosso paciente.  

Então eu tenho 3 supervisões: a primeira supervisão no estacionamento que a gente 

considera uma primeira atitude hospitaleira, depois eu tenho da Fabiane, que é esta 

supervisão da recepção “né”; e os acompanhamentos que tem, quem entra, não só 

os visitantes, os pacientes, os acompanhantes, então ela faz toda essa hospitalidade 

nessa recepção e depois tem uma outra supervisão que é a Thaís. 

O que que basicamente a gente faz, cada um entrega o cliente como uma forma de 

bastão. O cliente não pode estar sozinho, então ou ele “tá” com a equipe do Félix do 

estacionamento, ou “tá” com a equipe da Fabi, ou “tá” com a equipe da Thaís. E a 

hora que a equipe da Thaís fizer todo um, uma hospedagem e “tá” de alta ou vai 

sair, volta para a equipe da Fabi que entrega para a equipe do Félix. Então, é um 

ciclo né, a nossa hospitalidade, então a equipe do Félix tem a área de atendimento, 

a equipe da Fabi tem os seus concierges e mensageiros, e a equipe da Thaís tem 

seus concierges  e mensageiros. 

Tem uma parte que chama CATI que é a central de atendimento telefônico interno, 

que é toda uma equipe de assistentes de atendimento e aprendizes “num” help desk 

“né”, aonde os nossos pacientes quando são feitos o check in é feito pelo 
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mensageiro que leva um manual do paciente, um guia da hospedagem e 

apresentam a página 33 que tem “lá” o ramal da hospitalidade. O cliente quando 

precisa de qualquer desejo, qualquer necessidade, ele liga pra essa central de 

concierges que atende o telefone, então essa é uma central de atendimento 

também.  

Então eu tenho atendimento presencial e o atendimento por telefone. Então eu 

atendo ora por demanda ora por telefone. Precisei de alguma coisa, preciso de 

alguma coisa o concierge pede pra algum aprendiz, ou mensageiro, ou mesmo o 

concierge vai até  o quarto ou até a sala de exame. 

Eu acabei de sair de uma sala, de um quarto de uma paciente querendo um serviço 

de home care , é, e resolvendo essa transição entre a saída daqui, a assistência 

deixando e ela tendo proteção na casa. Então quer dizer, se você for pensar “Isso é 

serviço de hospitalidade?”, tudo que vier pra gente, a gente tem que receber e 

executar. 

Ana Carolina: E o concierge aqui no hospital, quais são as principais funções dele? 

São similares aos concierges  dos hotéis ou não? 

Marcia: São. São muito similares, é claro que aqui por ser área da saúde, é, as 

necessidades são diferentes. Mas se a gente entender que o concierge “tá” aqui pra 

ser o facilitador, pra ser a referencia dele, é, em qualquer situação que um hóspede 

deseja, é a mesma coisa. Só que ao invés de pedir um helicóptero, pra ir pra um 

passeio, vai pedir uma ambulância pra levar até a casa. Mas o desejo é o mesmo. 

Ana Carolina: E qual a concepção que os funcionários e os gestores possuem a 

respeito do lazer ou do entreter dentro da hospitalidade hospitalar?  

Marcia: Hoje, é, a , nós temos, por exemplo, a nossa equipe de hospitalidade que é 

a da Thaís, que “tá” na hospedagem, ela tem uma área de gestão de contatos de 

entretenimento, então toda a área de entretenimento desde o piano, desde o 

seresteiro, desde o trio, desde as recreacionistas, o mágico, o mimico, tudo ela faz a 

gestão de contratos. O que é fazer a gestão desses contratos: saber a hora que eles 

vem, quanto ele paga, se o contrato tá em dia, se as pessoas estão gostando, se a 

gente consegue fazer outras coisas num planejamento maior.  

Por exemplo, na próxima semana a gente  vai fazer o encontro trimestral das 

recreacionistas das unidades, porque a gente tem recreacionista na pediatria, tem 
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no MDP, tem na unidades externas. Então a gente vai encontrar com as 

recreacionistas para que discutam o novo plano de entretenimento e também pra 

dividir experiências. Então “a, eu fiz assim porque você não faz dessa forma?”, “a, 

eu fiz agora escultura de bexiguinha deu certo, as crianças adoraram”, então isso, 

pra gente entretenimento é fundamental. 

Tem um caso aqui no hospital que a gente fala que é o seguinte: é, aqui tem muito 

movimento, são 100 mil carros por mês, então é muito maior que um shopping 

center. E as pessoas falam que interessante, todas as vezes  que os seresteiros 

estão aqui próximo a saída do carro, o carro chega mais rápido. Então a gente 

entende que o entretenimento distrai, é, tira o foco daquilo que a pessoa está, é, só 

olhando a necessidade dela, então ela distrai. 

Tem aqui as comemorações dos aniversários, tem a pega de medula que as 

pessoas comemoram, né, no mundo da saúde é muito importante comemorar cada 

dia, né, então uma alta hospitalar se comemora, um casamento, o cachorrinho de 

estimação, tudo é a hospitalidade que realiza, que executa, que viabiliza. 

Ana Carolina: Na sua opinião, esse entretenimento em relação a hospitalidade, é 

importante? 

Marcia: É, ela é fundamental tanto que que a gente pegou pra que a gente fizesse 

essa gestão, né, e assim, a hospitalidade ela é vista como uma área que , é , resolve 

qualquer coisa. Então, é, o que que é importante pro hospital, que a hospitalidade 

tenha ouvidos, é, e que as pessoas interpretem os desejos dos pacientes e nos 

mandem. Ai, o que que a gente quer estimular, que a enfermeira, que o técnico de 

enfermagem, o copeiro que entra no quarto, o auxiliar de higiene que entra no 

quarto, que pegue aquele desejo e manda pra gente, o resto a gente faz. Então ai a 

gente viabiliza. 

Ana Carolina: Na sua visão, qual é o nome mais adequado pra essa recreação dos 

pacientes? Você consideraria como lazer ou como entretenimento? 

Marcia: Aqui a gente considera entretenimento. É uma área de entretenimento. Aqui 

nós temos uma filosofia também que a gente é certificado que chama Planetree . 

Esse Planetree tem  nove pilares, são ações, são subcomitês que desenvolvem 

ações de humanização. Desde um subcomitê de arquitetura, aonde tem equipes que 

trabalham: bem estar, organização, a limpeza dos lugares pra que isso fique ameno 
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e humano, bem recebido. E tem um subgrupo que trabalha muito o entretenimento e 

tão quanto isso é importante para uma criança, um idoso. A gente tem uma unidade, 

Vila Mariana, que é um residencial de idosos e lá tem contadores de histórias, tem 

bastante coisa, tem pintura, então resgata a memoria através da pintura e tela. E 

distrai, tira o foco do problema. 

Ana Carolina: E quais os equipamentos e utilidades de entretenimento que estão à 

disposição do paciente? Como eles funcionam? 

Marcia: Então, por exemplo, na brinquedoteca tem, no 12º andar, que é a nossa ala 

de pediatria, tem a brinquedista lá e tem os brinquedos; tem até um espaço de 

continuidade da educação, da escolinha deles. No residencial também tem uma.  

Eu falo que até eu fico cansada de tanto entretenimento, né, então tem coral, tem 

jogos, cantos, passeios em shoppings, tem esse planejamento. Nas unidades 

externas, a gente tem uma agenda dos mímicos, dos mágicos e dos músicos. Aqui a 

gente tem o happy hour  que a gente sempre faz se segundas a sextas, mas, a 

gente tem também nos dias de grande internação a gente coloca música, e coloca 

também antes das cirurgias dos pacientes, então pra que eles vão relaxados, vão 

descansados, a gente põe uma musiquinhas de fundo. 

Ana Carolina: E pros acompanhantes, tem alguma opção de entretenimento ou ela 

é voltada mais pro paciente mesmo? 

Marcia: Na realidade, a gente entende que quanto mais a gente faz pro 

acompanhante, mais o paciente é acolhido. Porque o paciente Ana, é, ele é 

paciente, ele quer mesmo é ser curado, o foco dele é único: a assistência. O 

acompanhante não, o acompanhante esta com o olhar em tudo. Ele está com o 

olhar na higiene, ele tá com o olhar na comida, ele tá com o olhar no ambiente, 

então esse precisa ser mais entretido do que o paciente. 

Ana Carolina: Eles são os olhos dos pacientes. 

Marcia: Sim, são os olhos do paciente. Então ele tem que tá descansado, ele tem 

que ter uma qualidade de sono adequada para que ele possa de fato ser 

responsável do paciente. 

Ana Carolina: E ai, nesse caso, seriam as mesmas atividades do paciente ou tem 

alguma coisa extra? 
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Marcia: Não, são as mesmas coisas. Na realidade , é, o que que a gente tem, a 

gente tem uma sala exclusiva para os acompanhantes, é, aonde eles podem entrar 

na internet, eles tem umas poltronas de massagem, eles tem uma biblioteca, ai é o 

espaço para o acompanhante que quer dar uma arejada, que quer vim fazer o 

cabelo, quer vim fazer um manicure, ai é o espaço pra ele mesmo. 

Ana Carolina: Então com a sua experiência, você acredita que a hospitalidade 

hospitalar aqui no Albert Einstein, ela é simplesmente comercial ou ela vai além e se 

envolve de uma maneira mais humana, sem interesses financeiros? 

Marcia: É impossível a gente falar que tem interesses financeiros. É claro Ana, que 

a gente, por exemplo com o meu budget, eu tenho uma responsabilidade  pra 

administrar essas pessoas, tem os  concierges e até os desejos dos nossos clientes 

tem um orçamento, como se fosse na casa da gente. Só que a gente vai muito além, 

nada que a gente gaste mais do que a gente imagine, nada que a gente tire do 

bolso, mas as pessoas se unem e fazem as coisas acontecerem. Com parcerias. 

Por exemplo, hoje eu tava vindo pro hospital e a minha supervisora falou: “Marcia, 

você consegue comprar um jornal Agora pro pacientezinho do 180?”. Eu não sei 

nem quanto é e quanto custa, eu vou lá e compro. Então, esta é a função: ela 

lembrar que tinha alguém circulando ainda pela cidade, pra poder trazer o jornal né. 

E outras ações como, é, montar um buque de flores porque tem uma paciente que 

vai sair, comprar um presentinho, com o dinheiro do mensageiro mesmo, da criança 

de quimioterapia que ficou meses com a gente aqui e foi o mensageiro que comprou 

do dinheiro dele.  

Então são ações que extrapolam as razões comerciais, é de puro relacionamento, é 

de pura emoção e vontade das pessoas quererem se relacionar mesmo. 

Humanização pura. 

 


