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áreas próximas ao paciente. O tema para a 

campanha de 2014 foi “Higienize suas mãos, 

detenha a propagação de micro-organismos 

multirresistentes!”, com o objetivo de ressaltar o 

papel da higienização das mãos no combate aos 

micro-organismos multirresistentes como 

ferramenta fundamental para segurança do 

paciente e enfat izar que a resistência 

microbiana surge a partir de intervenções 

aplicadas no cuidado ao paciente.
Sob a coordenação da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH), o Hospital da Mulher 

P r o f .  D r.  J o s é  A r i s t o d e m o  P i n o t t i  – 

CAISM/UNICAMP reun iu  uma equ ipe 

multiprofissional para organizar a “Semana de 

Higienização das Mãos”, realizada no período de 05 a 

09 de maio de 2014, com a colaboração das equipes 

Médica, Enfermagem, Serviço Social, Psicologia, 

Fisioterapia, Farmácia, Seção de Apoio, Área 

Ocupacional, Hotelaria, Patrimônio, Manutenção, 

Comunicação Administrativa, ASTEC, Diretoria 

Administrativa e Diretoria Executiva, com apoio 

financeiro do GGBS/Reitoria da Universidade 

O dia 05 de maio foi a data instituída pela 

Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial 

de Higienização das Mãos em alusão aos 5 

momentos para higienização das mãos: antes do 

contato com o paciente, antes da realização de 

procedimento, após exposição a fluidos corporais, 

após contato com o paciente e após contato com as 

 SEMANA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS SEMANA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS SEMANA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS SEMANA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Redação: Vanessa A. Vilas-Boas
Revisão: Carolina Carvalho Ribeiro do Valle, Janice Franco Ferreira da Silva Veiga, Luciana de Cássia Sales da Conceição.



Estadual de Campinas.
Atividades teóricas, práticas e decorativas de 

conscient ização sobre a importância da 

higienização das mãos foram destinadas aos 

profissionais e usuários do serviço de saúde. 

Dent re  essas  a t iv idades,  des taca-se  a 

apresentação de uma peça teatral intitulada “O 

Julgamento” apresentada pelo Grupo de Teatro 

TrabalhAtores do CAISM em quatro sessões, sob 

a direção e texto de Sérgio Roberto Vergílio e coordenação de Tânia Laura Garcia, do Projeto Arte na Instituição. 

Tratou-se de uma comédia em que duas superbactérias disputaram no tribunal o direito à moradia nas mãos de um 

profissional de saúde. O Grupo de Teatro recebe este nome, “TrabalhAtores”, pelo fato de os atores serem os 

próprios funcionários da instituição.
Outra atividade realizada foi a dinâmica da luz negra. 

Um produto contendo substância fluorescente foi 

aplicado nas mãos das pessoas e solicitou-se que as 

mesmas simulassem a higienização das mãos com 

álcool-gel. Posteriormente, as mãos foram colocadas 

em uma caixa preta, iluminada interiormente com a luz 

negra, permitindo que as pessoas visualizassem 

possíveis falhas no processo de higienização das mãos 

decorrentes de técnica inadequada e uso de aneis e 

relógios. Com isso, o profissional de saúde responsável 

pela dinâmica pode ensinar a técnica correta de 

higienização das mãos, demonstrar a transmissão por 

contato de micro-organismos no ambiente e entre 

indivíduos, e esclarecer dúvidas sobre: a higienização 

das mãos, a limpeza do ambiente e as medidas de precauções utilizadas.
Banners e cartazes sobre os 5 momentos da higienização das mãos foram afixados em áreas estratégicas de 

assistência e folders de orientação sobre a campanha e sobre a prática de higienização das mãos foram 

distribuídos aos profissionais, pacientes e familiares. Adesivos coloridos contendo frases de incentivo à 

higienização das mãos foram aplicados nos dispensadores de sabão e produto alcoólico presentes na instituição. 

Exemplares do “Manual de Higienização das Mãos” da Anvisa/MS foram distribuídos nas unidades de assistência 

ao paciente da instituição. Essas últimas atividades não se restringiram apenas à semana de higienização das 

mãos, mas estenderam-se até o fim do mês de maio.
As mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência prestada ao 

paciente. Os micro-organismos são transferidos de uma pessoa e/ou superfície para outra, por meio do contato 

direto ou indireto decorrente de objetos e superfícies contaminadas1. Por isso, a conscientização da equipe de 

saúde sobre os 5 momentos para higienização das mãos, ressaltando o espaço perileito, é imprescindível. 
A higienização das mãos é, sem dúvida, a medida mais simples, eficaz e de maior importância na prevenção da 

disseminação de micro-organismos multirresistentes e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. 

Higienizar as mãos deve fazer parte da rotina de todos nós.
1.CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings: 

recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand 

Hygiene Task Force. MMWR 2002; 51(No. RR-16). p.1-45.
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SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNOSEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNOSEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO

01 A 07 DE AGOSTO DE 201401 A 07 DE AGOSTO DE 201401 A 07 DE AGOSTO DE 2014

PROGRAMAÇÃO
Oficinas  sobre Aconselhamento em Aleitamento  MaternoOficinas  sobre Aconselhamento em Aleitamento  Materno
  Local: Sala de Reuniões da DIVENLocal: Sala de Reuniões da DIVEN

Palestra: Impacto do Aleitamento Materno nos Objetivos do MilênioPalestra: Impacto do Aleitamento Materno nos Objetivos do Milênio
  Palestrante: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins MarbaPalestrante: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba

Grupos educativos sobre amamentaçãoGrupos educativos sobre amamentação c com clientes do CAISM: 01 e 05 de agosto, período om clientes do CAISM: 01 e 05 de agosto, período 

Fonoaudiologia da UNICAMPFonoaudiologia da UNICAMP

Distribuição da cartilha:Distribuição da cartilha:  

Oficinas  sobre Aconselhamento em Aleitamento  Materno
 Local: Sala de Reuniões da DIVEN
 Datas: 01, 04, 05, 06, e 07 de agosto – 15h00 - 16h30
     01, 04, 05, e 07 de agosto – 10h00 - 11h30
             05 e 06 de agosto – durante plantão noturno

Palestra: Impacto do Aleitamento Materno nos Objetivos do Milênio
 Palestrante: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba
 Local: Anfiteatro do CAISM (subsolo)
 Data: 06 de agosto 10h00-12h00

Grupos educativos sobre amamentação com clientes do CAISM: 01 e 05 de agosto, período 

da tarde, nos Ambulatórios de Neonatologia, PARRA, PNE,  com os discentes do Curso de 
Fonoaudiologia da UNICAMP

Distribuição da cartilha: 
Amamentação: o melhor começo da vida, durante toda a semana.

Quarteto Sem Fronteira faz apresentação no CAISM
Ricardo Tronchin - Seção de Comunicação Administrativa

Inscrições gratuitas para as oficinas e palestras com Clarice pelo telefone 3521.9492 ou pelo e-mail clarosa@unicamp.brInscrições gratuitas para as oficinas e palestras com Clarice pelo telefone 3521.9492 ou pelo e-mail clarosa@unicamp.brInscrições gratuitas para as oficinas e palestras com Clarice pelo telefone 3521.9492 ou pelo e-mail clarosa@unicamp.br

No início da tarde de 25 de junho, na Recepção dos Ambulatórios do CAISM, o Quarteto Sem 

Fronteira trouxe ao CAISM o seu novo trabalho que tem como influência diversas linguagens que 

transitam pela música erudita e popular.

Partindo do repertório latino-americano, como Radamés 

Gnattalli, Paulo Bellinatti, Astor Piazzolla e Guinga, aos 

compositores impressionistas como Debussy e Ravel, o projeto 

busca romper as fronteiras ilusórias entre a música erudita e 

popular através de arranjos que mesclam elementos de 

interpretação e improvisação.

  Descrição:

 O Quarteto Sem  

F r o n t e i r a  é 

formado por estudantes de música do Instituto de Artes da 

Unicamp: Ricardo Henrique, Denis Sartorato, Victor Polo e Eddy 

Andrade.

Nossos agradecimentos ao Quarteto Sem Fronteira pela 

gentileza!



om o Projeto “Memórias da FCM”, iniciativa da 

Diretoria da Faculdade de Ciências Médicas 

juntamente com as áreas de Assessoria de 

Relações Públicas, Comissão de Apoio Didático, 

Científico e Computacional, Centro de Memória e 

Arquivo da FCM e Recursos Humanos, a FCM 

vem produzindo um bonito trabalho nas 

cerimônias em que prestam homenagens aos 

c o l a b o r a d o r e s  p o r  o c a s i ã o  d e  s u a s 

aposentadorias, objetivando a valorização e o 

resgate de suas trajetórias profissionais.

No primeiro semestre, o CAISM teve quatro professores do Departamento de Tocoginecologia que receberam 

a justa homenagem: Viviane Hermann Rodrigues, Maria Salete Costa Gurgel e Fátima Botcher num primeiro 

momento, e logo em seguida foi a vez do Professor João Luiz de Carvalho Pinto e Silva.

Durante a cerimônia dos três primeiros homenageados, a diretora associada, Rosa Ines da Costa Pereira, 

afirmou que o Projeto “Memórias da FCM” nasceu da necessidade de reconhecer os esforços empreendidos pelos 

professores e funcionários ao longo da carreira, para a construção da Faculdade.

Para o diretor da FCM, Mario José Abdalla Saad, a homenagem aos aposentados não é uma cerimônia de 

despedida, mas sim o momento de agradecer pela contribuição que cada um dedicou para que a FCM se tornasse 

uma das mais importantes escolas de medicina do Brasil e do mundo.
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PROFESSORES HOMENAGEADOSPROFESSORES HOMENAGEADOSPROFESSORES HOMENAGEADOS
Clarice A. Rosa

C

VISITA AO CAISM
Em visita organizada pela Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC), órgão ligado à Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários (Preac), Dra. Viviane Tatiana Camacho Hinojosa, da Universidade de San 

Simon, em Cochabamba, visitou o Hospital 

da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti - 

CAISM, em 07 de maio último.

 Dra. Viviane foi recebida pelo Dr. Anderson 

Pinheiro, da Divisão de Obstetrícia que, 

após as apresentações de praxe, fez 

explanações sobre a rotina de nossa 

Unidade e acompanhou-a em visita ao 

Centro Obstétrico, narrando as atividades 

referentes aos partos humanizados aqui 

praticados.
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AMVDOJFAGDAGROKNBHJRHPAKEKSUIÇANNCBSHG
ÇLPÇGKITALIACDFLKALÇGKLÇASKNFGASFKFGWPL
ASDFOASDKBRASILPFLGOPPWWAEQUADORBVG
JOCOLOMBIADFDÇVBTYÇLKJHCOSTARICACNBMZW
RTGGCVÇLKNBVSRKLLLÇOOQWTKKJUYWHONDURAS
KJAPAOTYPKIOLOXMNQWETOIÇLKGNBVCPOQZXAXZ
JIAWQSXBVÇLKPHTCOSTADOMARFIMNADSLXVZUIO
KJALEMANHAOOPILWLNMOGHFPWQXBVXBMPOIWLG
FEASIFWQRTVOPLMNEZWQXZBMNVWERTOPVFGIRA
RKODMVFRNJWQESPANHAHIOLJKÇLKPMNJEQWERN
AIOSJURUGUAIPHWQWLKOQELKJHGWCHILEWNMA
NRDSTUPLUEQWMNHASCVBMNJIWSQTBPLOKLPSXZ
ÇJOGHCFDWXZBSJKUITRSXZVLKWQXCOREIADOSUL
AGRECIAXMJKLJKESTADOSUNIDOSWXPOZXCMNV
CAMAROESXQWRTQSCVBHJIOPLKMNSÇPKLXMNXUP
VCFGTQAUSTRALIAÇDFGHPKLMNXSXBVQARGELIA
RUSSIADFDADFKLKASDFASDFHOLANDANCMKLUYTSI
WQDXCROACIAHUYJQAZXCVHGFDTQWSZXCBELGICA
GHUSANSZXCVBÇQSDPORTUGALWRTPKFHQSAXCVI
FGRWMEXICOOASHUNDERTSWXCVPWRTVCSDMEQ
JHUEDINGLATERRATPTPLMNIHQWNIGERIAHPLWZH
OSARGENTINAHKLHQWCVWQXZBOSNIASXCLMNIPL

ENCONTRE AS 32 SELEÇÕES 

DA COPA DO MUNDO - 2014 

Jogo do 7 x 1 Erros

William Alexandre de Oliveira / ASTEC
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aquele universitário se viu aprovado para o curso de 
medicina na UNICAMP chegou a ficar decepcionado, 
pois sua primeira e grande opção era a USP, 
universidade onde seu pai era também professor.

Decidido a ficar na UNICAMP, enfrentou mais de 40 
turmas de medicina, o que chega a somar uns 4 mil 
alunos entre graduação e residência médica. Alunos 
esses que sempre ouviram o Professor iniciar uma aula 
com a emoção aflorada como se fosse a primeira vez 
que enfrentaria uma classe!

O professor João Luiz 
afirmou ser um privilegiado, 
pois teve   a oportunidade 
d e  a c o m p a n h a r  o 
crescimento da Faculdade 
de Ciências Médicas, da 
i m p l a n t a ç ã o  e 
desenvolvimento do CAISM  
e  da consolidação da 
UNICAMP. Exerceu a sua 
profissão com entusiasmo 
diário, e vê com satisfação 
uma nova e ta lentosa 
geração de profissionais  
assumir as atividades  na 
universidade.

A partir de agora irá 
dedicar-se à família sem abdicar do contato com os 
amigos. 

Parabéns, professor João Luiz!!

Clarice A Rosa e Cylene Camargo

Homenagem ao Professor João Luiz de 
Carvalho Pinto e Silva

Rodeado  de  docentes, 
funcionários, alunos, 
amigos e familiares, o 
Professor João Luiz de 
Carvalho Pinto e Silva 
recebeu na manhã do dia 
06 de junho, por ocasião 
de sua aposentadoria, 
uma bonita homenagem 
d u r a n t e  a  s e g u n d a 
reunião extraor- dinária 
da  Congregação  da 
Faculdade de Ciências 

Médicas-FCM/UNICAMP.

Com a vida dedicada à Universidade, conforme bem 
ilustrou o Professor Mario Saad, o Professor João Luiz, 
aluno da segunda turma de medicina, foi homenageado 
por vários colegas de trabalho e em discurso pelo amigo 
de mais de 40 anos de convivência, o Professor Luís 
Guillermo Bahamondes, que bastante emocionado, 
enumerou várias passagens da trajetória irrepreensível 
do Professor João Luiz.

Durante a fala do homenageado, a plateia ouviu do 
Professor alguns fatos que ainda permanecem vivos 
em suas lembranças, sobre sua chegada à 
Universidade de Campinas, ouviram que quando 

SUDOKO
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ANIVERSARIANTES DE  JULHOANIVERSARIANTES DE  JULHOANIVERSARIANTES DE  JULHOANIVERSARIANTES DE  JULHO

São os sinceros votos da Seção de Apoio 

e Desenvolvimento do Profissional/RH
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O complexo de vira-lata do 
brasileiro

Quando esta crônica pousar nas mãos dos leitores, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 muito 

provavelmente já terá se encerrado. Seu desfecho evidenciará uma das características mais fascinantes 

do futebol: seu poder de desvelar certa identidade nacional, uma espécie de alma do povo. E a alma do 

povo brasileiro retém, profundamente entranhado, um grave complexo de inferioridade em face ao resto 

do mundo; isso em todos os setores da vida e, surpreendentemente, inclusive no futebol, no qual somos 

os maiores campeões da história. 

Foi o dramaturgo Nelson Rodrigues quem cunhou a expressão “complexo de vira-lata” e denunciou esse 

RESULTADO

PASSATEMPOS

Pedro Abrantes e Denis Sartorato fazem apresentação no CAISM
Pedro Abrantes e Denis Sartorato, alunos do curso de Música, realizaram no CAISM, na tarde de 28/05, na Recepção dos Ambulatórios, uma 

homenagem a Zequinha de Abreu. O repertório de choro tradicional, vindo de Santa Rita do 

Passa Quatro, interior de São Paulo, inclui clássicos como “Branca” e “Tico-Tico no Fubá”. 

Após uma curta temporada de ensaios e escolha do repertório, o duo Denis e Pedro 

apresentou pela primeira vez este novo trabalho musical em um show no CAISM. A graça do  

show está nas reinterpretações da obra de Zequinha de Abreu sob uma sonoridade bastante 

original, com arranjos para baixo elétrico e violão.

Para a Comunidade CAISM, pacientes e acompanhantes, foi uma alegria recebê-los aqui! Foi 

um show que emocionou e encantou a todos.

O CAISM estará sempre de portas abertas para receber a boa música!

‘‘A vida é igual andar de 

bicicleta. Pra manter o 

equilíbrio é preciso se 

manter em movimento.’’
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deletério traço do povo brasileiro. Estava em campo a década de 1950 e o Brasil, ainda sem nenhum título 

mundial, ressentia daquela trágica derrota para os uruguaios no final da Copa de 50. Nelson Rodrigues, então 

no auge de sua trajetória como dramaturgo, assinou uma série de 156 crônicas para a revista Manchete 

Esportiva, a maioria sobre futebol. Numa delas, escreveu: 

“A derrota frente aos uruguaios, na última batalha, ainda faz sofrer, na cara e na alma, qualquer brasileiro. Foi 

uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos 

digo: menos a dor-de-cotovelo que nos ficou dos 2 x 1. E custa crer que um escore tão pequeno possa causar 

uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. Dir-se-ia que foi ontem, e não há oito anos, que, 

aos berros, Obdulio arrancou, de nós, o título. Eu disse “arrancou” como poderia dizer: “extraiu” de nós o título 

como se fosse um dente.”

O revés frente ao selecionado azul-celeste certamente contribuíra para que o brasileiro acentuasse seu 

sentimento de inferioridade. Segundo Nelson Rodrigues, “Em 50, houve mais que o revés de onze sujeitos, 

houve o fracasso do homem brasileiro”. Porém, como observou o próprio cronista, nosso viralatismo era 

anterior ao maracanazo e não se restringia ao futebol. Indagando-se sobre os determinantes desse forte traço 

da personalidade nacional, ele escreveu: 

“Como explicar essa instintiva, essa incontrolável tendência para a autonegação? Será o servilismo colonial 

que acometeu também o futebol? [...] Ou expulsamos de nós a alma da derrota eu nem vale a pena competir 

mais. Com uma humildade assim abjeta, ninguém consegue nem atravessar a rua, sob pena de ser atropelado 

por uma carrocinha...”

A esperança, quando Nelson Rodrigues nos revelou a alma cabisbaixa, era a de que, caso o Brasil vencesse o 

mundial de 1958, os ares melhorassem por aqui. Dizia ele:

“Só imagino uma coisa: — se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo! Ah, a fé que escondemos, 

a fé que negamos, rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício.”

Fato, no entanto, é que, mesmo tendo vencido a Copa da Suécia e no mínimo quatro outras depois dela, o 

brasileiro não encontrou a fé. O pessimismo em relação ao futebol tem seus altos e baixos, é verdade, muito 

dos quais infundados, outros nem tanto. Mas é preocupantemente elevado em face aos demais setores do 

país, como a política, a cultura e a economia, por exemplo. Não faz muito tempo, pesquisa do Datafolha 

revelou que 36% dos brasileiros achavam que a situação da nossa economia iria piorar nos próximos meses; 

48% acreditavam que o desemprego aumentaria; 64% pensavam que a inflação subiria; e 34% achavam que 

seu poder de compra diminuiria ao longo dos próximos meses.

Padecemos, de fato, do complexo de vira-latas, de uma mistura de pessimismo nacional com otimismo 

internacional. Esperamos muito mais dos alemães, estadunidenses e japoneses do que de nós mesmos. 

Desse modo, reafirmamos nosso lugar do mundo, de quatro, esperando novos pontapés de Obdúlio, ou, pior, 

alguma técnica cirúrgica revolucionária que Dr. Rey terá importado dos Estados Unidos para melhorar a 

imagem do nosso legislativo.

EDITORIAL:EDITORIAL:EDITORIAL:


