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Entre os dias 17 a 28 de março, o Programa de 
Atendimento Especial (AE) teve o prazer em receber 
a comitiva de profissionais do Ministério da Saúde 
de Moçambique. No intuito de levar nossas 
experiências para aprimorar a implantação do 
Programa de Violência de Gênero em seu país, a 
equ ipe  moçambicana composta  por  o i to 
profissionais, Dr. Virgilio Ceia Francisco - Médico 
Legista; Dra. Isabel Patia e Dra. Humberta Isabel 
Pindula - Psicólogas; Dra. Raquel Maria Violeta 
Cossa - Enfermeira; Dr. Jorge Gimo - Procurador da 
República - Dra. Lurdes Afonso Mabunda - Adjunta 
de Comissário da Polícia; Dra. Adelaide Brigida 
João Cossa Mavie e Dra. Ana Margarida Miranda 

Baptista – Médica, permaneceu em nossa cidade 
durante 15 dias para conhecer toda a rede de 
assistência às vítimas de violência.

Como um dos anfitriões desta visita, o Hospital da 
Mulher - CAISM, recebeu os ilustres visitantes em 5 
encontros. O primeiro ocorreu no dia 18/03, com 
recepção de boas-vindas oferecida pela Profa. Dra. 
Angela Bacha, Diretora Executiva, coordenada pela 
Profa. Dra. Arlete Fernandes, responsável pelo 
Programa de AE e com a presença da equipe 
multidisciplinar do AE.  Presentes também o 
excelentíssimo Dr. José Henrique Torres - Juiz de 
Direito, Dr. Bruno Martinelli Scrignoli - Defensoria 
Pública de Campinas e Prof. Dr. Aloísio José Bedone. 
Foram abordados os aspectos jurídicos, clínicos e 
assistenciais do aborto legal decorrente de estupro e 
os desafios e conquistas relativos à implantação deste 
programa na nossa instituição e no Brasil.

No 2º dia de visita, a equipe permaneceu o dia todo 
em nosso hospital. Os visitantes conheceram o fluxo e 
o protocolo assistencial às mulheres que sofrem 
violência sexual, além de participarem do atendimento 
ambulatorial oferecido neste programa. Neste dia 
participaram de um almoço de confraternização com a 
equipe multidisciplinar, gentilmente oferecido pela 
DEC.
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No 3ª dia, participaram de um encontro sobre 

AIDS e HIV no Brasil, com a Profª Drª Eliana Amaral 

e a enfermeira Zoraide. Uma breve conversa com a 

enfermeira Vanessa, CCIH, sobre o controle de 

infecção hospitalar e prevenção de acidentes 

perfurocortantes fechou o ciclo de visitas.

Vale ressaltar o brilhante trabalho desenvolvido 

pela equipe multidisciplinar do Programa de 

Atendimento Especial, que tem levado o nome do 

Hospital da Mulher – CAISM/UNICAMP além das 

fronteiras do nosso país como um serviço de 

referência nacional na assistência humanizada às 

mulheres que sofrem violência sexual

DIA INTERNACIONAL DO LIVRO
Célula de Documentação CientificaLEGERE R

INFORMAÇÕES AO USUÁRIO

“Todo livro deve ser mantido ao alcance das crianças, adultos e idosos.”

O princípio ativo “leitura e livros” consiste no ato de leitura em qualquer suporte e equipamento, acelera 

os neurônios e estimula a criatividade.

A leitura é a ferramenta mais eficaz contra a ignorância, ela permite ao homem conhecer a si mesmo e 

aos outros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Atua em níveis celular, neural e intelectual, provocando inteligência, criatividade e prazer ao contato 

com a informação, favorecendo a construção do conhecimento.

INDICAÇÕES 

É indicado para manter o cérebro pleno de ideias, imaginação, conhecimento e cultura, para ler o mundo, para mentes preguiçosas, 

para falar e escrever corretamente, enriquecer o vocabulário e principalmente para adquirir liberdade intelectual. 

LEGERE pode ser administrado sem prescrição médica. Com doses diárias de LEGERE®, as pessoas tornam-se informadas e 

atualizadas, e, segundo especialistas, é o melhor remédio contra o envelhecimento mental. 

Pode ser indicado a amigos, colegas de trabalho e para toda a família.

CONTRA INDICAÇÕES

O uso de LEGERE não apresenta contraindicações. Sua fórmula moderada e acumulada permite a inclusão de todo tipo de usuário, 

principalmente aqueles que pretendem manter ou promover seu estado de saúde emocional.

ADVERTÊNCIAS

Use seu conhecimento, cultura e ideias na medida certa.  Excessivamente, pode provocar “chatite”.

Se sentir cansaço, procure variar as modalidades de leitura.

PRECAUÇÕES

LEGEREconsegue melhores efeitos quando o ambiente é bem iluminado. Do contrário, poderá causar dores de cabeça e 

problemas de visão. Leituras intensas devem ser administradas sempre com cuidado para que não haja estresse.



INTERRUPÇÃO

Não suspenda o tratamento com LEGERE sem antes consultar profissionais da área. Eles poderão dar dicas de materiais impressos e 

audiovisuais e sites na internet.

ORIENTAÇÃO MÉDICA

Em função de sua fórmula moderada e eventualmente acumulada, LEGERE pode ser administrado sem consulta médica. Somente nos 

casos de pacientes sintomáticos a consulta médica é recomendada, lembrando que a maioria das patologias oftalmológicas podem ser 

resolvidas com o uso de óculos ou lentes adequadas;, aos maiores de 45 anos recomenda-se uma consulta médica para diagnóstico e 

acompanhamento da Presbiopia (vista cansada).  Para os portadores de necessidades especiais existem vários serviços 

especializados com materiais em  braille e sonoros. Para saber onde encontrá-los, procure o bibliotecário.

 REAÇÕES ADVERSAS

A prática de leitura pode acarretar, direta ou indiretamente, efeitos positivos no combate a diversas doenças, como desânimo com a 

vida, falta de ideias, uso exagerado de gírias, estresse e envelhecimento precoce dos neurônios. 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS  

Nas diversas formas de apresentação, LEGERE tem demonstrado uma excelente interação de princípios ativos, como combinações de 

“Leituras cruzadas: diálogos da Escrita e Imagem”. Efeitos somatórios positivos também foram encontrados em ações do dia a dia, 

navegando na internet, blogs, uso em pontos de ônibus, salas de espera de consultórios etc. Níveis terapêuticos estáveis se obtêm com 

o uso orientado para o trabalho e/ou para a escola. 

POSOLOGIA 

LEGERE pode ser administrado em várias sessões diárias. Recomenda-se apenas a diversidade entre as sessões de trabalho, estudo 

e lazer.

SUPERDOSAGEM 

Cuidado com a superdosagem. Você pode trocar a realidade pela ficção, como Dom Quixote de La Mancha.

ONDE ENCONTRAR O PRODUTO: Bibliotecas, Livrarias, Sebos, Bancas de Jornais e Revistas, Supermercados, Magazines,  

Locadoras de Livros, Casas de Amigos, dentre outros onde a sorte se manifestar.
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Aos aniversariantes do mês de Abril:

"Nesta data tão significativa, desejamos que cada 

segundo da tua vida signifique um ano e que cada 

ano signifique uma eternidade de paz, amor...

 

São os sinceros votos da Seção de Comunicação 

Administrativa / D.A

Adaptado de material produzido pelo
Fórum Permanente de Arte & Cultura

Com o tema: Leitura Cruzadas: Diálogos da Escrita e Imagem 
Realizado no Centro de Convencões da Unicamp

em 02 de agosto de 2008.
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 William Alexandre de Oliveira / ASTEC

A Velha Contrabandista

Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto 
saco atrás da lambreta. O pessoal da Alfândega - tudo malandro velho - começou a desconfiar da velhinha.

Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da Alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal 
perguntou assim pra ela:

- Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco?

A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros, que ela adquirira no odontólogo, e respondeu: 

- É areia!

Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A 
velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse em frente. Ela 
montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás.

Mas o fiscal desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito 
saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que 
ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai! O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal 
interceptou a velhinha e, todas as vezes, o que ela levava no saco era areia.

Diz que foi aí que o fiscal se chateou:

- Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo 
essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a 
senhora é contrabandista.

- Mas no saco só tem areia! - insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, 
quando o fiscal propôs:

- Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não 
apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o 
contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias?

- O senhor promete que não "espáia"? - quis saber a velhinha.

- Juro - respondeu o fiscal.

- É lambreta.
jogo dos 7 erros

¨O Valor das coisas não está no 
tempo em que elas duram, mas na 

intensidade com que acontecem. Por 
isso existem momentos inesquecíveis, 

coisas inexplicáveis e pessoas 
incomparáveis¨.

Fernando Pessoa

F
o

n
te

: In
te

rn
e
t



CAISM                                 Abril/2014

Ano 15          nº 01                        pag 5

Capelania / CAISM

Fonte: Wikipedia

Saiba Mais....
Ecumenismo (ou eucumenismo) é o processo de busca da unidade. O termo 
ecumênico provém da palavra grega "oikos" (casa), designando "toda a terra 
habitada". Num sentido mais restrito, emprega-se o termo para os esforços em 
favor da unidade entre igrejas cristãs; num sentido lato, pode designar a busca 
da unidade entre as religiões ou, mesmo, da humanidade. 

O Dicionário Aurélio define ecumenismo como movimento que visa à 
unificação das igrejas cristãs (católica, ortodoxa e protestante). A definição 

eclesiástica, mais abrangente, diz que é a aproximação, a cooperação, a busca fraterna da superação das 
divisões entre as diferentes igrejas cristãs.

Do ponto de vista do Cristianismo, pode-se dizer que o ecumenismo é um movimento entre diversas 
denominações cristãs na busca do diálogo e cooperação comum, buscando superar as divergências 
históricas e culturais. Segundo a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o termo ecumênico quer 
representar que a Igreja de Cristo vai além das diferenças geográficas, culturais e políticas entre diversas 
igrejas. Nos ambientes cristãos, a relação com outras religiões costuma-se denominar Diálogo inter-
religioso.

Diálogo inter-religioso é a denominação dada, em especial, pelas igrejas cristãs para as suas relações 
com outras denominações religiosas não-cristãs; é uma forma tolerante de escolher uma religião 
respeitando e aceitando as outras mutuamente. O diálogo inter-religioso tem como objetivo o respeito 
perante outras religiões.

Culto ecumênico: atividade religiosa que conta com a presença e participação ativa de representantes de 
diversas religiões, geralmente pastores, presbíteros, diáconos, padres e bispos.

Evangelização ou evangelismo consiste na pregação do Evangelho cristão (a mensagem da Salvação 
em Jesus de Nazaré segundo a fé cristã), constituindo-se assim num ato proselitista visando à aquisição 
de adeptos à religião cristã, a uma denominação ou igreja.

O proselitismo é o intento, zelo, diligência, empenho ativista de converter uma ou várias pessoas, ou 
determinados grupos, a uma determinada causa, ideia ou religião. Proselitismo religioso é a tentativa 
de convencer alguém a se converter às suas ideias ou crença.

Duo de Violão Papo Furado  

Em 27 de março, o CAISM recepcionou na Sala de Espera dos Ambulatórios o 
Duo de Violões Papo Furado. Os músicos vieram indicados pelo Serviço de 
Apoio ao Estudante (SAE) - Ação Cultural Música- que tem como proposta a 
divulgação da música produzida pelos alunos da Unicamp, entre outras 
atividades.

MÚSICA NO CAISM
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Criado em Campinas pelos violonistas Eddy Andrade e 
Victor Polo, o duo Papo Furado agrega influências da 
música mineira, como Toninho Horta, Milton Nascimento, o 
Clube da Esquina em geral, e da música instrumental 
brasileira, a exemplo de Egberto Gismonti e Trio Corrente, 
entre outros.

Apresentando um repertório variado de música brasileira 
com uma linguagem que inclui elementos da improvisação 
e do arranjo coletivo, o grupo agradou muito. O duo também 
tem como proposta a liberdade de interação a todo o 
momento, buscando um diálogo entre os instrumentistas, 
ou seja, uma conversa através da música.

Denis Sartorato Trio

Aconteceu no CAISM, em 02 de abr i l ,  a 
apresentação do trio que, composto por Lívia 
Carolina na percussão, Ricardo Henrique no violão e 
Denis Sartorato, mostraram ao público o show 
Eterna Saudade, o novo trabalho do violinista que dá 
nome ao trio. Com clássicos da música instrumental 
brasileira, arranjos próprios e interpretações 
inspiradas em concepção moderna e que deixa 
entrever a influência da música flamenca, o trio foi 
bastante aplaudido na grande sala da Recepção dos 
Ambulatórios do Hospital.

O Programa Aluno-Artista, que indica os grupos para as apresentações, é gerenciado pelo Serviço de 
Apoio ao Estudante (SAE) em parceria com a Pró-reitoria de Graduação (PRG). O objetivo é incentivar os 
alunos da graduação da Unicamp, de qualquer área de formação, a apresentar projetos de cunho 
artístico-culturais.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NO CAISM 

Traga a sua Carteira de Vacinação.
Obrigatória a apresentação da Identidade Funcional (Crachá)

CECOM / RH/Seção de Apoio e Desenvolvimento do Profissional 

23/04/14 - 4ª-feira
Horário: das 10h às 14h e das 16h30 às 20h30
 

24/04/14 - 5ª-feira
Horário: das 10h às 14h e das 16h30 às 20h30

Local:

Antiga 

Recepção

do CAISM
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 “O câncer do intestino grosso (cólon e reto) é um dos tumores mais frequentes entre homens e 

mulheres no mundo ocidental, porém, é uma doença que pode ser evitada e, se detectada no começo, 

a sobrevida dos pacientes, cinco anos após o tratamento, ultrapassa 90%. Por isso, é tão importante a 

sua detecção precoce, quando a possibilidade de cura é grande!”

  “Detecção precoce é encontrar pólipos ou câncer do intestino grosso em uma fase bastante 

inicial, quando não existem sintomas e a pessoa pode ser curada.” 

 Uma campanha permanente de prevenção, orientação e conscientização da população da 

UNICAMP sobre esta moléstia está sendo realizada pelo CECOM e no CAISM será no mês de 

maio. Faz parte dela a realização do “Exame de Sangue Oculto nas Fezes” 

 Serão convidados a participar da campanha TODOS OS funcionários com  

50 anos ou mais. 

EM MAIO NO CAISM!!!! 

“CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE INTESTINO 
GROSSO - CECOM /CAISM”

Enfª. Cacilda Siqueira Duarte 
RH/SADP

Se você participou da Campanha em 2013 e o seu resultado foi 

NEGATIVO, participe novamente este ano!

VOCÊ DEVE FAZER O TESTE DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 

ANUALMENTE após 50 anos;

Se o seu resultado foi POSITIVO e você não fez a Colonoscopia, 

FAÇA !!!

Se o seu resultado foi POSITIVO e você fez a Colonoscopia, siga as 
orientações do médico!

SE VOCÊ tem 50 anos ou mais e NÃO PARTICIPOU!!! SE VOCÊ tem 50 anos ou mais e NÃO PARTICIPOU!!! 

Cuide da sua saúde!!! PARTICIPECuide da sua saúde!!! PARTICIPE

SE VOCÊ tem 50 anos ou mais e NÃO PARTICIPOU!!! 

Cuide da sua saúde!!! PARTICIPE



CAISM                                Abril/2014

Ano 15          nº 01                               pag 8

 

Mude o Brasil: use a seta 
Tenho uma tese bastante simples sobre a civilidade. Acredito que o nível de civilidade de uma sociedade possa 
ser medido pela proporção de motoristas que dão seta antes de mudar de direção. Sim, seta, aquela pequena 
alavanca situada próximo ao volante e que se movimenta para cima e para baixo, indicando que o carro vai 
para a direita ou para a esquerda. 

Acredito que, quanto maior é a proporção de motoristas que sinalizam com a seta a mudança de direção, 
melhor é o nível de civilidade naquela sociedade. Simples assim.

Ocorre que, se levada à risca, pelo menos nas cidades e nas estradas que conheço, essa tese revelará um 
quadro assustador: o nível de civilidade na sociedade brasileira é baixíssimo. Embora faltem dados 
estatísticos mais confiáveis, a boa e velha experiência cotidiana dá conta de que muitos motoristas brasileiros 
não utilizam a seta, ou que ao menos não o fazem sempre que deveriam. Mudam de faixa. Viram uma esquina. 
Arrancam. Estacionam. Esterçam. Rodopiam. Cambalhotam. E nada de seta.

Longe de constituir apenas mais um dos pequenos problemas enfrentados, sobretudo, pelos moradores das 
grandes cidades, a falta de seta põe em risco a vida de motoristas e transeuntes, além de indicar um precário 
senso de coletividade. Põe em risco a vida de outros porque, ao acionar a alavanca de seta, o motorista 
comunica a direção para a qual pretende seguir. Embora resulte de um gesto dos mais simples, essa 
sinalização é importantíssima, pois permite aos demais motoristas e aos pedestres ajustarem seu próprio 
comportamento em relação ao veículo que irá mudar de direção. Assim, o trânsito flui melhor e o risco de 
acidentes diminui.

Tendo em mente a importância do uso da seta, fica fácil perceber como a negligência dos motoristas em 
relação ao uso dessa pequena alavanca indica uma noção muito precária de civilidade. De certo modo, os 
condutores que não usam a seta transmitem, com essa atitude, a mensagem de que não se importam com a 
segurança das demais pessoas que utilizam o espaço público. Põem em risco seus cocidadãos só para não 
terem o trabalho de mover um mísero dedo da mão esquerda.

Naturalmente que existem outras tantas formas de se medir o nível de civilidade de uma sociedade, 
provavelmente muito melhores do que essa. Outras igualmente excêntricas poderiam ser a taxa de pessoas 
que corta fila no restaurante, a proporção de sujeitos que atira lixo na rua ou, ainda, a porcentagem de 
indivíduos que obriga toda a vizinhança a apreciar seu gosto musical. Infelizmente, em todas essas medidas e 
em muitas das outras que se poderia inventar, o brasileiro se sairia muito mal.

O tragicômico nisso tudo é que esse mesmo brasileiro não vê outro problema no país que não decorra da ação 
dos políticos. Sim, os políticos: “é tudo culpa deles”. Mas não é. Os políticos brasileiros e todos os seus males 
advêm da sociedade brasileira e de seu precário nível de civilidade. São parte dela. E, ao que tudo indica, 
odeiam utilizar a seta. 
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