
mil profissionais de enfermagem da Universidade e 
contou com apoio financeiro da Diretoria Executiva 
do CAISM, do Hospital de Clínicas, Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais (GGBS) e Agência para a 
Formação Profissional da Unicamp (AFPU).

O tema escolhido pela ABEn neste ano foi: “O 

Protagonismo da Enfermagem no Processo de 
Cuidar”. Nos dias 12, 13 e 14 de maio a Profª. Dra. 
Maria Manuela Frederico Ferreira – Coordenadora 
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra - 
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No mês de maio, de 12 a 16, a enfermagem do 
Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo 
Pinotti – CAISM comemorou a Semana de 
Enfermagem com evento organizado pelas 
equipes de Enfermagem do Complexo da Saúde 
da UNICAMP: Divisão de Enfermagem - CAISM, 
Departamento de Enfermagem-HC, CECOM, 
Gastrocentro, Faculdade de Enfermagem e 
Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). 

O evento foi realizado nos dois hospitais da 
UNICAMP, Hospital de Clínicas e Hospital da 
Mulher – CAISM, aberto para aproximadamente 2 
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Portugal ministrou para toda a equipe de 
enfermagem, e em todos os plantões, a palestra 
“Novos Caminhos para a Enfermagem”.

O Coren/SP lançou no dia 12 o vídeo 
“Enfermagem: diálogos na primeira classe”, que 
também foi apresentado para todos os 
profissionais de enfermagem em todos os 
plantões, durante toda a semana.

No dia 13, no anfiteatro do subsolo do bloco H 
do CAISM, foi realizado o II Fórum: Desafios da 
Gestão em Enfermagem – para Gerentes de 
Enfermagem do Complexo  Hosp i ta la r, 
totalizando 61 gerentes. Palestrantes renomados 
e temas desafiadores foram responsáveis pelo 
sucesso desse Fórum: Na aber tura,  o 
Psicanalista do Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo, Dr. Walmir Cedotti, ministrou a 
palestra: “Cuidar dos Gestores”. Em seguida, o 
Prof. Dr. Marcelo Channes – Coordenador do 
curso de Enfermagem do Centro Universitário 

São Camilo-SP, falou sobre “A Identidade da 
Enfermagem”. A Profª. Dra. Maria Manuela 
Frederico Ferreira – Coordenadora da Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra – Portugal, 
falou sobre “Inteligência Emocional do Gerente 
de Enfermagem”.

No período da tarde, o tema abordado foi 
“Resolução de Conflitos no Gerenciamento de 
Enfermagem”, através de um Talking Show com a 
Profª Dra. Ana Claúdia G. Puggina – Profª Adjunta 

da Faculdade de Medicina de Jundiaí – SP, com a 
Psicóloga Lina Amaral Nakata, da DGA-
UNICAMP, e com a Vice-Presidente do Coren/SP, 
Fabíola de Campos Braga Mattozinho.

Além das palestras, foram oferecidas 
“Atividades Integrativas”, que tiveram como 
objetivo cuidar do cuidador, ou seja, proporcionar 
aos profissionais de enfermagem um momento 
de relaxamento e descontração por meio de 
r eceb imen to  de  ap l i cações  de  Re i k i , 
Auriculoterapia, Quick Massagem e Reflexologia. 
Além disso, foram fornecidas para toda equipe de 
enfermagem Squeezes com panfleto educativo, 
para estimular os profissionais ao consumo de 
água durante sua jornada de trabalho. 

Em consonância com uma das metas 
propostas pela equipe de funcionários da DIVEN, 
Valorização do Profissional de Enfermagem, 
foram convidados profissionais da nossa equipe, 
enfermeiros e técnicos de enfermagem 
especializados nestas áreas, que destinaram 
algumas horas do seu tempo no cuidado aos 
colegas. 
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Aposentadoria não é poupança de felicidade
``Querida Akemi,

Obrigada por fazer parte das nossas vidas.

Obrigada por ser alguém especial, de sorriso fácil. 

Profissional admirável, mas com um grande diferencial, que é inerente à sua essência!!

Estar ao seu lado é sempre motivo de aprendizado e alegria.

Que bom desfrutar da sua companhia, da sua amizade, da sua leveza, espiritualidade, 

equilíbrio, lealdade, sensatez e afetividade.Com certeza você fará falta, aliás, muita falta! 

Mas muita falta mesmo!!!

Dizem que com coisa boa todo mundo se acostuma, mas que com a falta dela, demora-se a 

se acostumar.

A simplicidade da sua alma é o que nos faz querer ficar ao seu lado cada vez mais. Não 

cansa, é sempre um prazer!

Agradecemos por nos ter acrescentado tanto, de forma tão generosa.

Desejamos que seja muito feliz nessa nova etapa da sua vida. 

Que você continue semeando sua positividade, pois, assim como nós, outras pessoas 

merecem te conhecer e compartilhar do seu exemplo.´´

Hoje meus amigos fizeram uma homenagem para mim. Esse 
texto traduziu a emoção de tantos rostos queridos que 
encontrei me aguardando no anfiteatro do Caism (chique eu, 
né?). Sabem, estou finalizando a minha atividade profissional, 
remunerada, e é impossível não ter um filme passando pela 
cabeça de tantas coisas vividas. Afinal, foram 27 anos de muita 
vida neste trabalho, de muitos ideais, projetos, realizações, 
frustrações, desânimo, alegrias, esperanças, incertezas, 
certezas. Mas acredito que nada no universo é por acaso. 
Quando me formei em 1981 uma colega me chamou para a 
Oncologia do HC. Pensei: Oncologia? Saúde? Acho que não... 
Meu negócio eram os movimentos populares na periferia. Em 
1986, a Helena Watanabe, enfermeira da Patob, que era 
voluntária na ONG em que eu trabalhava, me disse que ir ter 
concurso no Caism; como eu tinha algumas informações sobre 
o trabalho me interessei e prestei o concurso. Passei!  Quando 
cheguei para realizar o admissional, a funcionária do DGRH 
disse que eu viria para o Caism. Pensei: BACANA. Como tinha 

experiência com gestante e planejamento familiar, fui colocada na ONCOLOGIA (????). Segundo a 
Regina Lucon, ATD da diretora Sonia Ramos, era provisório, pois o programa de laqueadura estava 
para ser implantado. Fiquei um pouco mais de um ano na Oncologia e aí foi amor, já não queria ir mais 
para o Planejamento Familiar, mas não teve jeito, lá fui eu para o Programa de Laqueadura para 
mulheres não grávidas.



O trabalho em equipe multiprofissional nasceu no Caism, e no PF foi onde desenvolvi esse 
talento. Na generosidade dos companheiros em compartilhar seus conhecimentos e 
experiências, em valorizar seu conteúdo para melhor atender ao paciente, no respeito e 
valorização dos docentes responsáveis pela contribuição que cada profissional podia 
oferecer.  

Os primeiros contatos com pesquisas e a participação nelas, tudo isso foram 
aprendizados adquiridos na Reprodução Humana, com as “meninas” da enfermagem, com 
os médicos, com o pessoal do CEMICAMP e muitos outros. 

Em 1997, achando que poderia contribuir com o Serviço Social, me candidatei para 
supervisão, fui eleita. Com a saída da diretora Sonia Ramos, fui designada diretora e exerci o 
cargo por 13 anos. Nos 28 anos do Caism e, portanto também do Serviço Social, posso dizer 
que crescemos muito, porque formamos uma equipe de profissionais responsáveis e 
idealistas. Preocupados em sermos canais da efetivação dos direitos do paciente, dos 
direitos sociais, da concretização da cidadania. Mais uma vez pude desenvolver talentos 
como liderança, relações pessoais, planejamento estratégico, mas, acima de tudo, 
desenvolver a capacidade de ser HUMANO, reconhecendo todas as potencialidades e todos 
os desafios a serem conquistados. Sou o que sou, mas sou melhor pela possibilidade de ter 
vivenciado essa tarefa.

Em 2011, retorno para a assistência, com muito receio de ter “perdido a mão” depois de 
tantos anos na direção. Sabem, nada é por acaso; retornei para o ponto de partida, retornei 
para a Oncologia. Brincava com os companheiros “tenham paciência, eu estou no 
probatório...”. Afinal, aprender sempre! 

Nesse momento desenvolvo o talento de me aproximar da dor do outro e quem sabe poder 
acalentá-la (e quem sabe acalentar a minha própria dor), sou uma das Assistentes Sociais do 
Ambulatório de Cuidados Paliativos. Tantas histórias, tantas pessoas, tantas vidas... 

Costumo dizer para as pacientes, minhas companheiras desta jornada:  “Temos duas 
opções ao abrir os olhos toda manhã, VIVER E VIVER. Como isso vai acontecer será nossa 
escolha”. Viver bem ou não. 

E o que é viver bem? Não ter preocupações, ter dinheiro no bolso, ter casa prá morar, 
comida prá comer, roupa prá vestir? Viver bem é ter uma carreira brilhante? O título mais 
importante? O carro e a casa último tipo e no condomínio de padrão? Tudo isso é importante, 
mas “é o que te faz feliz?”

Parodiando aquela propaganda, tenho refletido muito sobre isso nesse momento. “O que 
é que me faz feliz? “ E eu feliz, o que faço?  Nada é por acaso! As pessoas têm desejado que 
eu seja feliz, e eu penso “mas eu sou!”. Aposentadoria não é poupança de felicidade. 

O QUE É QUE TE FAZ FELIZ? E eu respondo:  Ter tido a possibilidade de encontrar 
amigos que fizeram e fazem parte da minha vida, ter tido um bom emprego que me garantiu a 
casa própria e o carro na garagem (e uma aposentadoria mais digna), ter tido professores 
que me ensinaram a arte do cuidar, ter tido a possibilidade de realizar o meu trabalho e 
alguma paciente ter se beneficiado disso.

Hoje estou aqui refletindo que “tudo vale a pena se a alma não é pequena”.
E sabem... A minha é imensa!!!!
Até breve!!!
Ou melhor,
Até Sempre!!!!!
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O bom e velho álbum de figurinhas e as trocas das 
famosas estampas estão “bombando” em vários 
locais que se adequam como conseguem para 
atender ao público aficionado pelos importantes 
cromos. O grande sucesso do álbum da copa e a 
busca desesperada para a finalização da coleção 
despertaram a ideia de montar, também aqui no 
Hospital, um “ponto de trocas” em dias, hora e lugar 
estritamente demarcados.
Sugerimos então, o Espaço de Convivência do 
CAISM, às quintas e sextas-feiras, das 11 às 13 
horas, a partir da primeira semana de junho até a 
segunda semana de julho.
Aproveitando o horário de almoço dos vários 
colaboradores tomados por essa “febre”, faremos 
desse encontro mais um momento de integração e 
descontração de todos os colaboradores.

FALTA QUAL?FALTA QUAL?FALTA QUAL?
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ANIVERSARIANTES

DE  JUNHO

Que a paz embrulhe essa data Que a paz embrulhe essa data 

maravilhosa e que além dos maravilhosa e que além dos 

aniversários você seja sempre aniversários você seja sempre 

muito feliz!muito feliz!

São os sinceros votos da Seção São os sinceros votos da Seção 

de Apoio e Desenvolvimento de Apoio e Desenvolvimento 

do Profissional/RHdo Profissional/RH

Que a paz embrulhe essa data 

maravilhosa e que além dos 

aniversários você seja sempre 

muito feliz!

São os sinceros votos da Seção 

de Apoio e Desenvolvimento 

do Profissional/RH

ANIVERSARIANTESANIVERSARIANTES

DE  JUNHODE  JUNHO

ANIVERSARIANTES

DE  JUNHO

SUDOKO
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VENHA TROCAR SUAS FIGURINHAS E COMPLETAR SEU ÁLBUM!

FALTA QUAL?FALTA QUAL?FALTA QUAL?

5, 6, 13, 26 e 27 de Junho (Exceto dia 12) .
3, 4, 10 e 11 de Julho. DATAS PREVISTAS:
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O Prêmio IgNobel e a Ciência 
que faz rir 

Quando pensamos nos maiores nomes da ciência e em seus feitos grandiosos, quase sempre o fazemos 

inebriados pela aura de sobrenatural genialidade com que adornamos esses personagens em nossa 

imaginação. Na verdade, não surpreende que pensemos desse modo, já que a história da ciência, essa 

que ouvimos e estudamos repetidas vezes ao longo da vida, é quase sempre narrada de forma 

pedagógica e simplória como uma sucessão de grandes avanços, rupturas repentinas de paradigmas e, é 

claro, lampejos de genialidade dos cientistas. Disso decorre que, quando refletimos, por exemplo, sobre 

Alexander Fleming e a descoberta da penicilina, Albert Einstein e a teoria da relatividade geral, Antoine 

AMVDOJFAGDAGROKNBH KSNFDINNCBSHGTIHUANA
ÇLPÇGKAPK DFLKALÇGKLÇAS ASFKFGWPMUSE INXS
ASDFOASDK FLGOPPWW KLPOBVGUNSNROSES ACDC
JOKOKPPKLSDFDÇ OOPSQAECNBMZFOOFIGHTERS
RTGGCV KLLLÇOOQWT UYCMETALLICA IRONMAIDEM

KIOLOXMNQWETOI NBVCPOQZXAJOTAQUEST RUSH
JIA POIUSCMNADSLXVZUIOREDHOTCHILLIPEPPERS

PIOOPILWLNMO POIWLMRAIMUNDOS CAPITALINICIAL
FEASIF OPLMNEZ WERTOPVFGOLKQUEEN PEARLJAM
OKODMVFRNJ JHIOLJK QWERLPPAPAROACH NXZERO
OIOSJHD WLKOQE NMPOPINKFLOYD BLACKSABBATH

GHUEQWMNHASCVBMNJI PLOKLPSXZBONJOV TITAS
IJOGHCFD JKUITRSXZV PWSZAKISS ULTRAJEARIGOR

JKOLOWWACBNM POZXCMNVLEGIAOURBANA SKANK
JHYWKL QSCVBHJIOPLKMNS MNXUPONIRVANA OASIS
VCFGTQA DFGHPKLMNXS UINJLEDZEPPELIN COLDPLAY
ASDFASDFDADFKLKASDFASDFOIIWPVBNCMKLUYTSI

HUYJQAZXCVHGFDT KJJUDASPRIEST WHITESTRIPES
GHUSAN QSDFGHJKLMN QSAXCVIPLACEBO STROKES
FGR OASHUNDERTSWXCVBEATLES ROLLINGSTONES
JHUEDSWWR PLMNIHGREENDAY FRANZFERDINANDI
OSDEWXCVBNMHKLHQWCV QSXCLMNIPAEROSMITH

DAS 38 BANDAS DE ROCK
QUANTAS VOCÊ CONSEGUIU ENCONTRAR??

RESULTADO RESULTADO RESULTADO
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Lavoisier e a enunciação do princípio de conservação da matéria, Isaac Newton e a lei de gravitação 

universal, Nicolau Copérnico e o heliocentrismo, ou Galileu Galilei e o aperfeiçoamento do telescópio, 

geralmente os imaginamos numa espécie de torre de marfim, no vazio, parando sobre a Terra, acima do 

bem e do mal. Ledo engano, porque, como diria Thomas Kuhn, a ciência está sujeita e frequentemente se 

deixa influenciar por toda sorte de erros, mitos e superstições. Não raramente, ela chega ao ponto de atuar 

como fiel escudeira do riso, sendo, ainda assim, ciência, e das boas.

Esse, aliás, parece ser justamente o lema do Prêmio IgNobel, que laureia as descobertas científicas que 

primeiramente fazem as pessoas rirem e, a seguir, pensar. Criado pela revista “Annals of Improbable 

Research” (ou “Anais da Pesquisa Improvável”) e financiado por sociedades ligadas à Universidade de 

Harvard, o Prêmio IgNobel é entregue todos os anos para pesquisas excepcionais, que conseguiram atrair 

de forma criativa a atenção do público para algum campo da ciência. Em 2013, por exemplo, o prêmio de 

medicina foi concedido a um grupo de pesquisadores japoneses que avaliou o efeito de se ouvir música 

em pacientes que haviam realizado transplante de coração - esses pacientes, aliás, eram camundongos. 

Seguindo um rigoroso método científico, os pesquisadores constataram que os simpáticos roedores 

apresentavam maior sobrevida quando expostos à ópera “La Traviata” ou a composições de Mozart do 

que quando ouviam a cantora irlandesa Enya.

No mesmo ano, o prêmio de psicologia foi concedido a um grupo de pesquisadores de diversos países que 

confirmaram, por experimento, algo que é de conhecimento comum do brasileiro desde sempre: pessoas 

que acham que estão bêbadas também acham que são atraentes. Vale destacar que o título da pesquisa, 

por si só, talvez já merecesse o prêmio, ainda que não confirmasse essa verdade tão trivial: “Beauty is in 

the eye of the beer holder: people who think they are drunk also think they are attractive”. Por último, mas 

não menos importante, o prêmio para saúde pública de 2013 destacou uma pesquisa tailandesa que 

propôs uma nova técnica cirúrgica para o reimplante peniano. Essa técnica, aliás, foi enfaticamente 

recomendada pelo grupo de pesquisa responsável pelo estudo, exceto, é claro, para os casos em que o 

pênis tenha sido parcialmente comido por um pato – palavras dos autores.

Esses poucos exemplos são suficientes para mostrar como o IgNobel tem conquistado notável sucesso 

em seu esforço por parodiar o famoso Prêmio Nobel, que, naturalmente, dispensa apresentações. Trata-

se, porém, mais de uma homenagem bem humorada do que de uma gozação desrespeitosa, já que os 

prêmios do IgNobel são entregues por ninguém menos que vencedores do Nobel. Foi o caso, por exemplo, 

de Eric Stark Maskin. Laureado com o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2007, Maskin foi o 

responsável por anunciar os pesquisadores tailandeses (aqueles do pênis e do pato) como vencedores do 

IgNobel do ano passado. De certo modo, essa aparente inversão de papeis, em que a ciência mais nobre 

premia a menos nobre (ou a “ignobel”, cujo trocadilho se perde em português), reforça a tese de que o 

desenvolvimento científico, por mais genial que seja, nunca se isenta totalmente das complexidades da 

vida, da política, do engano, da personalidade, da paixão, do lucro e, por que não, do riso. Aliás, tanto 

melhor com riso do que sem ele, porque ciência séria, ciência bem feita, às vezes também pode fazer rir.
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