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IMIP lança segunda edição do livro Medicina Fetal
Primeira Residência Médica de Medicina Fetal do Norte

e Nordeste foi instituída no IMIP há 17 anos 

O
 IMIP realizou, no dia 17 de maio, o lançamento da segunda edição do livro Medicina Fetal, assinado 
pelos ginecologistas e obstetras Alex Sandro Roland Souza e Marcelo Marques Souza Lima, 
especialistas em Medicina Fetal do Instituto, com a colaboração de outros 75 profissionais. A 

publicação é uma atualização do primeiro volume, lançado em 2008, e já está à venda nas lojas da FAF e nas 
principais livrarias do Brasil.
A cerimônia de lançamento foi realizada na Sala de Defesa de Teses 
do IMIP e transmitida ao vivo pela internet. No evento, Alex Sandro 
Roland Souza fez uma apresentação sobre o trabalho do setor 
dentro do IMIP. “O surgimento da medicina fetal no IMIP coincidiu 
com a criação de outros centros em regiões do Brasil. Iniciamos o 
setor em 2002 e, em 2003, instituímos  a especialização médica em 
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia. Um ano depois, 
estruturamos a primeira residência médica de Medicina Fetal do 
Norte e Nordeste, e hoje já conseguimos formar 65 médicos aqui no 
IMIP”, ressaltou. 
Além dos autores do l ivro, part iciparam da abertura a 
Superintendente-Geral do IMIP, Tereza Campos; a Superintendente 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, Afra Suassuna; o Diretor de Ensino, 
João Guilherme Alves; a Diretora Médica, Adriana Scavuzzi; e a 
coordenadora do Centro de Atenção à Saúde da Mulher (CAM), 
Glaucia Guerra. 
“Quero fazer um registro especial para os coordenadores que, por 
tantos anos, trabalharam para a publicação desta obra de arte, 
juntamente com os 75 especialistas. Em tempos em que os estudos, 
os documentos e registros científicos têm sido tão pouco valorizados, 
o IMIP fica muito feliz. Este é um evento que tem um diferencial muito 
grande: a disseminação do conhecimento”, destacou a 
Superintendente-Geral, Tereza Campos.
“É gratificante ver o resultado de um grande esforço da equipe nesta 
edição. E já esperamos que a segunda edição deste livro possa 
avançar no conhecimento e no cuidado de nossas gestantes e dos 
seus bebês”, disse a Superintendente de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, Afra Suassuna.
O Diretor de Ensino, João Guilherme Alves, destacou que o IMIP mantém a posição de ser a instituição de 
ensino com maior número de publicações do Norte e Nordeste do Brasil. “É uma tradição que vem da década 
de 1980, quando criamos publicações a partir das pautas de rotina da pediatria. Hoje, temos dezenas de 
livros contribuindo para o ensino de todas as áreas da saúde. Como dizia o Prof. Fernando Figueira, obstetra 
é o primeiro pediatra”, afirmou.
A Diretora Médica, Adriana Scavuzzi, ressaltou a importância do conteúdo do livro. “Sabemos da 
importância da medicina fetal nas gestações de alto risco. É um dia de muita alegria para nós, e 
parabenizamos todos que participaram do projeto, que é baseado nos mais altos alicerces de evidências e 
boas práticas científicas”. 
Glaucia Guerra disse se sentir orgulhosa. “Como fiz parte da vida de vocês, tenho muito orgulho e felicidade 
ao vê-los com muito profissionalismo e brilhantismo. Esta publicação só faz engrandecer o IMIP”, disse a 
Coordenadora do CAM.

 IMIP realizará um encontro virtual para reunir ex-

Oresidentes dos programas de ensino do Instituto 
das quatros áreas médicas básicas -Pediatria, 

Obstetrícia, Clínica Médica e Cirurgia Geral, assim como 
das residências uniprofissionais ligadas a estas áreas, 
como enfermagem e fisioterapia. O objetivo será também 
de confraternizar e promover atividades entre os 
participantes.

Dentro da programação   palestras e outras atividades. A 
cerimônia de abertura será realizada no dia 15, às 19h, e 
as demais atividades acontecerão entre os dias 16e 17 de 
julho de 2021. Poderão participar ex-alunos de qualquer 
programa de residência realizado no IMIP. 
Em 2022, a proposta será realizar um outro grande 
evento, desta vez, envolvendo todos os  67 programas de 
Residência da instituição.  

IMIP promoverá encontro dos ex-residentes em julho
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Tereza Campos participa do debate on-line
Pernambuco Além da Crise, promovido pela Revista AlgoMais

A
 Superintendente-Geral do IMIP, Tereza Campos, participou, no dia 3, 
do terceiro debate on-line da série “Pernambuco Além da Crise”, 
promovido pela Revista AlgoMais. O encontro tem o objetivo de lançar 

luz sobre as perspectivas do estado em um cenário pós-crise, a partir da 
visão de profissionais de destaque de várias áreas.
O evento foi conduzido por Ricardo de Almeida, Diretor Executivo da Revista 
AlgoMais. Além de Tereza Campos, contou com a participação de Bruno 
Bezerra, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Cruz do 
Capibaribe; Eduardo Cavalcanti, presidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis em Pernambuco; Manoel Ferreira, diretor da Agemar 
Infraestrutura e Logística; Rainier Michel, presidente do Instituto de 
Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia (IPERID) 
e cônsul da Eslovênia em Pernambuco; e Yves Nogueira, presidente da 
Softex Recife.
Em discurso que abriu sua participação no evento, Tereza Campos, que 
também é presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de 
Pernambuco, falou sobre a gravidade da pandemia de Covid-19. “Quero 
parabenizar a iniciativa de fazer este encontro quando nós vivemos uma 
crise sem precedentes. Estamos falando, na verdade, da maior crise sanitária dos últimos 100 anos. O debate em torno da 
saúde durante esta crise nunca esteve tão evidente”, apontou.
“Durante  mais de um ano que temos convivido com a pandemia, o que podemos falar, principalmente, é do tanto que 
temos e precisamos a aprender e experimentar. Quando a Covid chegou ao Brasil, especificamente, em Pernambuco, 
tínhamos ainda menos conhecimento do que temos hoje. Mas tínhamos um sistema de saúde pública que hoje eu 
considero como o maior sistema de saúde do mundo, o SUS. Esse é o maior patrimônio público do povo brasileiro. Nós 
precisávamos atender pacientes de doenças crônicas, como oncologia, hemodiálise e cirurgia cardíaca, ao mesmo tempo 
que uma pandemia estava em curso. No primeiro momento, havia vários dilemas sobre os protocolos de segurança, mas, 
sempre pautados pelas evidências científicas, os profissionais de saúde começaram uma luta diária para atender da 
melhor forma possível esses pacientes.  O sistema de hospitais filantrópicos chega a 900 cidades do Brasil, e a rede 
pública do SUS em Pernambuco é a segunda maior do país”, afirmou Tereza Campos.
Sobre o futuro pós-Covid, Tereza Campos acredita que deverá haver uma colaboração de toda a sociedade. “Eu diria que 
qualquer discussão sobre o pós-Covid passa pela compreensão do mundo atual, com a Covid. A repercussão é algo 
jamais visto pela nossa geração, seja de forma econômica, seja no aumento da desigualdade, na tecnologia, no modelo 
de saúde... o mundo é outro, e Pernambuco também é outro. A saída passa por uma grande construção coletiva, com base 
na compaixão e na solidariedade, e o IMIP tem uma história nesse contexto”, finalizou.

D
evido ao aumento dos casos da síndrome pediátrica associada ou não à Covid-19 no estado, a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-PE) está ampliando o número de leitos nos hospitais de referência para o tratamento 
de casos suspeitos e confirmados da doença.  O IMIP foi umas das instituições beneficiadas com esse plano 

de expansão. 
No dia 14 de maio, foram abertos 10 novos leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) destinados de forma exclusiva para pacientes 
neonatais e pediátricos com SRAG (síndrome respiratória aguda grave). 
“O IMIP, mais uma vez, contribui para diminuir o tensionamento do 
sistema de saúde do Estado com a abertura de mais dez novos leitos”, 
afirma a coordenadora da UTI Pediátrica do IMIP, Sheyla Levy.
A Coordenadora Geral da Pediatria do IMIP, Mônica Coentro, também 
comemora a abertura dos novos leitos. “Diante do aumento dos casos de 
quadros respiratórios, que são próprios desse período do ano, associado 
a presença da Covid-19, houve a necessidade de abertura de novos 
leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, para atender a essas crianças 
com quadros respiratórios que sejam ou não Covid. O Estado precisava 
dessa nossa ajuda e, como sempre, criamos novos leitos para atender a 
essa necessidade da população. Por isso, o IMIP se orgulha em poder 
contribuir com a saúde das crianças do Estado”, finaliza. 

IMIP abre 10 novos leitos de UTI pediátricos

Tereza Campos
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Bertoldo Kruse, Zulmira Hartz e o
 Grupo de Estudos de Gestão e
 Avaliação em Saúde do IMIP

 Grupo de Estudos de Gestão e Avaliação em Saúde do IMIP 

O(GEAS) foi criado em 1995, tendo como um dos objetivos capacitar 
avaliadores internos para o desenvolvimento institucional. Com o 

decisivo apoio do Prof. Fernando Figueira, duas importantes 
personalidades foram essenciais na fundação do grupo de pesquisas: o 
Prof. Bertoldo Kruse e a Prof.ª Zulmira Hartz.  
“O GEAS foi criado por iniciativa do Prof. Bertoldo Kruse, que vislumbrava a 
necessidade de se investir em estudos que refletissem sobre os processos 
e os resultados das ações e serviços oferecidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Ele contou com a colaboração da Prof.ª Zulmira Hartz, que 
naquele ano prestou uma consultoria ao IMIP em Avaliação de Programas e 
Serviços, como parte de um convênio de cooperação técnica firmado entre 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Instituto”, relata o 
pesquisador Eronildo Felisberto, Vice-Coordenador do GEAS.  
Desde a criação do grupo, Bertoldo e Zulmira desenvolveram pesquisas e 
artigos, ministraram aulas e orientaram estudantes. Segundo o 
pesquisador Eronildo, os dois professores ofereceram suporte teórico-
metodológico aos integrantes do GEAS para que, além da realização de 
pesquisas avaliativas, cumprissem com qualidade sua missão no 
aprimoramento da gestão do SUS.  
“Esse suporte encontra-se registrado em, pelo menos, duas edições 
especiais da Revista do IMIP (1995 e 2000) e duas edições especiais da 
Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil (2005 e 2010). Também 
encontra ressonância na publicação, pelo IMIP, de dois livros sobre 
Avaliação em Saúde (2010 e 2015) e de um terceiro que se encontra no 
prelo e previsto para publicação em 2021 pela Editora Medbook”, afirma o 
pesquisador Eronildo.  
O Vice-Coordenador também reforça que os professores Bertoldo e 
Zulmira tiveram importante papel de articulação para a cooperação 
institucional, sendo responsáveis pelo intercâmbio técnico-científico do 
IMIP em nível internacional com o Groupe de Recherche Interdisciplinaire 
en Santé, da Universidade de Montreal, no Canadá; com o Instituto de 
Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal; 
e com o Consorci de Salut i d´Atencio Social de Catalunya/Barcelona, na 
Espanha. E, em nível nacional, com a UFPE, a UFBA, a USP, a UFPel e a 
Fiocruz; além da importante participação na qualificação dos integrantes do 

GEAS, que possibilitou a criação do curso de mestrado profissional em 
Avaliação em Saúde (MPAS) do IMIP, credenciado com o conceito 4 junto à 
CAPES desde 2010.  
“Os professores Bertoldo Kruse e Zulmira Hartz nos trazem a mensagem da necessidade da busca 
permanente pelo conhecimento e da importância da reflexão sobre as atividades desenvolvidas no dia 
a dia dos programas e serviços, buscando sua qualificação e o aprimoramento do sistema de saúde.  
Há anos, incentivaram a criação do grupo de pesquisa do IMIP e permanecem nos dando suporte, 
assessorando, participando de atividades. São inspiradores por sua formação exemplar e inserção 
científica muito forte no país. Por isso, merecem todo o nosso reconhecimento”, destaca Eronildo, Vice-
Coordenador do GEAS.  
Atualmente com 12 doutores e dois mestrandos, o GEAS segue em funcionamento desenvolvendo 
atividades de pesquisas no campo da gestão e da avaliação e, contribuindo para o fortalecimento 
institucional e para a melhoria do desempenho do sistema de saúde. Em 2020 foram publicados 48 
artigos em periódicos científicos e realizados 84 trabalhos técnicos como relatórios de pesquisa, 
consultorias, participação em comissões de assessoramento e em atividades de capacitação 
profissional. O Prof. Bertoldo Kruse e a Profa. Zulmira Hartz são colaboradores permanentes do grupo.

Bertoldo Kruse

Zulmira Hartz
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IMIP participa do Dia Mundial de
Doação de Leite Humano

O
 leite materno é o melhor e mais completo alimento para o 
bebê, por isso o Ministério da Saúde e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomendam o aleitamento 

materno nos primeiros 2 anos ou mais e exclusivo, nos seis 
primeiros meses de vida, visto que a ciência já tem provas de que o 
leite materno proporciona um crescimento saudável em toda a 
infância.  Com o objetivo de conscientizar as mães sobre os 
benefícios do leite humano para recém-nascidos prematuros e 
incentivar a prática da doação, foi instituído o Dia Internacional de 
Doação de Leite Humano,  cuja data é celebrada no dia 19 de maio. 
Por ser Hospital Amigo da Criança e centro de referência para o 
Ministério da Saúde para a Rede dos Bancos de Leite Humano 
(BLH) de Pernambuco, o IMIP também participou das 
comemorações da Semana Nacional da Doação de Leite Humano 
entre dos dias 19 a 25 de maio, que teve como tema Doação de leite 
humano: a pandemia trouxe mudança, a sua doação traz 
esperança.  
De acordo com Vilneide Braga Serva, devido à pandemia da Covid-
19, todas as atividades foram realizadas de forma virtual e o foco 
principal da ação foi mostrar que o leite ajuda a salvar vidas. E ainda 
que estejamos enfrentando a pandemia da Covid-19, é 
extremamente importante não deixar de realizar a doação de leite 
humano. “Se a mulher é saudável e tem leite excedente, este gesto 
de doar o excesso de seu leite pode salvar vidas. Fazemos um 
apelo às mães sadias para que continuem doando leite humano 
para o Banco de Leite do IMIP, pois estamos com baixo estoque. A 
doação segue todos os critérios de segurança definidos pelo 
Ministério da Saúde, salientou a médica pediatra coordenadora do 
BLH/CIAMA/IMIP.
Durante a , também Semana Nacional da Doação de Leite Humano
foi informada a necessidade da doação de frascos de 
armazenamento. “O nosso Banco de Leite Humano beneficia cerca 
de 120 recém-nascidos por mês, prematuros, internados nas UTIs 
Neonatal da instituição. Para atender a essa demanda, são 
necessários em torno de 400 litros de leite por mês. Além das 
doações de leite humano, as pessoas que desejam ajudar, mas não 
são mães lactantes, podem fazer doação de frascos de vidro de 
café solúvel ,  com tampa plást ica rosqueada, para o 
armazenamento”, destacou Vilneide Braga Serva. 
 Para parabenizar e reconhecer o gesto de amor solidário das 
mulheres que doam leite para as crianças internadas no IMIP, o 
Banco de Leite Humano e Centro de Incentivo ao Aleitamento 
Materno do IMP - BLH/CIAMA/IMIP emitiu novos Certificados de 
Doadoras Salvas Vidas BLH/CIAMA/IMIP. Até o momento, cerca de 
40 mulheres já foram contempladas.  
Representando o IMIP e como membro do Conselho Científico do 
Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP), Vilneide Braga Serva também participou da 
elaboração de um documento científico de aleitamento materno.  
Intitulado de “Aumentando a conscientização sobre a doação de 
leite humano”, o documento de cinco páginas apresenta dados 

relevantes sobre a amamentação, entre outras questões 
correlatas. No primeiro parágrafo, por exemplo, reforça a 
importância da amamentação e doação de leite humano. “A 
quantidade e a qualidade da nutrição recebida durante os primeiros 
meses após o nascimento são fundamentais. O leite materno, além 
de conter uma combinação perfeita de macro e micronutrientes, 
bem como elementos bioativos, fornece também células vivas e 
bactérias benéficas ao intestino infantil. As vantagens da 
amamentação para o crescimento e desenvolvimento infantil 
saudáveis são amplamente conhecidas, e nenhuma outra 
estratégia, isoladamente, tem tamanho potencial em reduzir as 
desigualdades em saúde e em prevenir a mortalidade de recém-
nascidos e crianças”.  
A Coordenadora participou ainda de ações promovidas pela 
Sociedade de Pediatria de Pernambuco (SOPEPE), que ocorreu 
entre os dias 19 e 25 de maio. As mídias sociais da SOPEPE 
destacaram o papel do Prof. Fernando Figueira como precursor na 
defesa do aleitamento materno. 
 "Nesta mesma semana foi comemorado O Dia Internacional de 
Proteção do Aleitamento Materno, ,  em 21 de maio que  tem como 
objetivo chamar a atenção para a legislação que defende o 
alei tamento materno, regulamentando as prát icas de 
comercialização da indústria de substitutos do leite materno”, 
ressaltou a Coordenadora do Banco de Leite Humano do IMIP, 
Vilneide Braga Serva. 

Destaque nas redes sociais da SOPEPE
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este ano, o Código Internacional de Comercialização de 

NSubstitutos do Leite Materno, aprovado pela Assembleia 
Mundial da Saúde em 21 de maio, completa 40 anos. 

“Não há como comemorar os 40 anos do Código sem 
reverenciar a visão contemporânea do Prof. Fernando Figueira, 
que, enquanto Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, 
no governo Eraldo Gueiros (1971-1975), formulou o primeiro 
documento oficial no Brasil de política pública de incentivo ao 
aleitamento materno, que proibia a distribuição de bicos, 
mamadeiras e latas de leite em pó, por parte da indústria de 
alimentos infantis, nas maternidades. A proibição ocorreu pela 
Portaria nº 99, publicada no Diário Oficial do dia 3 de dezembro 
de 1974”, comemorou Vilneide Braga Serva.  
Em comemoração à data, o IMIP criou uma arte ilustrada com a 
foto do Prof. Fernando Figueira e detalhes da Portaria nº 99. A 
arte não ganhou destaque apenas no site e nas redes sociais do 
IMIP, mas foi muito além. “Conseguimos colocar essa arte nos 
quatro cantos do Brasil e também fizemos com que ela 
e s t i v e s s e  p r e s e n t e  n o  w e b n á r i o  d a 
OPAS/UNICEF/IBFAN/IDEC/ANVISA/MS, durante a palestra 
apresentada pela médica sanitarista Marina Rea. No evento, o 
Prof. Fernando Figueira aparece numa linha do tempo como o 
pioneiro na proteção do aleitamento materno”, pontuou. 
No dia 21 de maio, durante evento on-line promovido pela 
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES), a 
Gerente de Enfermagem do BLH/CIAMA/IMIP, Sandra Hipólito, 

ministrou a palestra Conhecendo a Rede de Bancos de Leite 
Humano de Pernambuco. No mesmo evento, a Coordenadora 
do BLH/CIAMA/IMIP, Vilneide Braga Serva, também ministrou 
uma palestra sobre aleitamento materno e apresentou, de 
forma especial, um dos grandes legados do Prof. Fernando  
Figueira, com sua visão de futuro e defensor incansável do 
aleitamento materno, quando, em 1974, criou a Portaria nº 99. 
Além dessas ações, o Banco de Leite Humano do IMIP também 
articulou, por intermédio da pediatra Socorro Falcão, do 
município de Araripina, dois projetos de lei em Pernambuco 
sobre a comemoração do Dia Estadual e Municipal (Araripina) 
de Proteção do Aleitamento Materno. O mesmo projeto tramita 
em outros dois municípios pernambucanos: Recife e 
Garanhuns. “Vale lembrar que os projetos de lei citam o Prof. 
Fernando Figueira", reforçou Vilneide. 
Sandra Hipólito, Gerente de Enfermagem do BLH/CIAMA/IMIP; 
Lúcia Trajano, médica pediatra, Coordenadora do Aleitamento 
Materno da Prefeitura da Cidade do Recife; e Vilneide Braga 
Serva também estão coordenando um curso EAD da Norma 
Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras 
(NBCAL) da IBFAN (Rede Internacional em Defesa do Direito 
de Amamentar) e do Ministério da Saúde, que iniciou no dia 17 
de maio para o estado de PE. O curso conta a história da NBCAL 
no Brasil com a visão de futuro do Prof. Fernando Figueira e 
treina os participantes para o monitoramento da NBCAL.

N
o dia 17 de maio, a Coordenadora do BLH/CIAMA/IMIP, Vilneide Braga 
Serva, participou do Fórum de Cooperação Técnica Internacional - 
Doação de Leite Humano: lições aprendidas durante a pandemia de 

Covid-19, evento virtual promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).  
No evento, que contou com a participação de profissionais de saúde, estudantes, 
doadoras de leite e pessoas com interesse no tema, além de funcionários de 
ministérios e secretarias de Saúde e de organismos internacionais de cerca de 
30 países, com tradução simultânea em três idiomas (português, espanhol e 
inglês), em todas as sessões, Vilneide Braga Serva proferiu a palestra “Lições 
aprendidas durante a epidemia da COVID -19 no estado de Pernambuco”. 
Durante a apresentação, Vilneide apresentou todas as ações do Banco de Leite 
Humano e Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno do IMIP - 
BLH/CIAMA/IMIP, bem como dos outros 10 Bancos de Leite Humano - BLH e 
quatros Postos de Coleta de Leite Humano - PCLH coordenados pelo Centro de 
Referência para BLH para o Ministério da Saúde no Estado de PE, o 
BLH/CIAMA/IMIP. “Somos 11 BLH e quatro PCLH no estado de Pernambuco, 
uma verdadeira rede de solidariedade. Na pandemia, a principal missão foi 
trabalhar para que esses espaços continuassem atuando de forma eficaz e cumprindo com o seu papel, por isso foi necessário se 
reinventar e intensificar as nossas ações, desta vez, de forma híbrida: presencial e virtual”, destacou Vilneide Braga Serva, 
mostrando, durante a sua apresentação, um pouco do que foi realizado por cada unidade durante a pandemia.   
O eixo central do Fórum teve o propósito de ampliar o espaço para compartilhamento de saberes e boas práticas destinados a 
transpor as barreiras impostas pela pandemia aos bancos de leite humano no mundo.  

O evento virtual foi realizado entre os dias 17 e 19 de maio 

 IMIP participa do Fórum de Cooperação Técnica Internacional 

Código Internacional de Comercialização dos
Substitutivos do Leite Materno completa 40 anos
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Prof. Malaquias Batista fala sobre o 
enfrentamento à fome no Brasil

durante a pandemia

O
 médico Malaquias Batista Filho, professor e pesquisador do 
IMIP, falou à revista AlgoMais sobre o enfrentamento à fome 
no Brasil em meio à pandemia da Covid-19. Ele, que é PhD 

em Saúde Pública e foi consultor da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação, afirmou que o desemprego e 
o fechamento das redes de comércio varejistas favoreceram a 
insegurança alimentar no país.
“O Governo Federal extinguiu o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar (CONSEA) e seus vários programas, que colaboraram 
para retirar o Brasil do Mapa Mundial da Fome. Pelo agravamento do 
desemprego, desativação de programas de apoio alimentar, 
elevação dos preços de alimentos, transporte, moradia, custos e 
crise nas escolas públicas e privadas, estamos caminhando para 
voltar ao mapa da fome. Um retrocesso neste ano em que se 
completam 75 anos da Geografia da Fome, de Josué de Castro”, 
disse o pesquisador.
“A médio prazo, é preciso estimular as atividades que demandam 
mão de obra intensiva, por ciclos reprodutivos curtos e impacto na 
desaceleração de preços no mercado alimentar; massificar o 

ensino, atendendo as demandas imediatas e potenciais do mercado de ocupações. É 
necessário reativar programas de efeito imediato, como o Bolsa Família, a distribuição de 
cestas básicas de alimento, além do já existente auxílio emergencial”, esclarece.
Professor Malaquias também destacou que a iniciativa privada poderia colaborar nesse 
sentido, mas que seria necessário deixar de lado posicionamentos atuais. “O grande 
desafio é superar o vício histórico do lucro a todo custo, como princípio, meio e fim do 
homem e da sociedade. O lucro não deve ser necessariamente um logro. Os objetivos e 
metas do milênio para os próximos 20, 30 ou 40 anos já devem ser gradualmente 
implementados desde agora. Ou melhor, desde o começo do milênio, porque são 
obrigações e compromissos assumidos por todas as nações para referendar os princípios e 
estratégias para refundar um novo mundo. Isso está valendo, evidentemente, para o Brasil, 
que infelizmente vive a maior crise sanitária de sua história com centenas de milhares de 
casos de Covid-19. Ainda destaco como desdobramentos da fome o agravamento da 
pobreza, da indigência, dos princípios e práticas éticas e a permissividade política em vários 
níveis do poder, os efeitos tardios da fome desde a gestação, como o baixo peso ao nascer, 
o retardo mental, o aumento da mortalidade infantil e outras sequelas orgânicas e sociais”, 
destaca.
O paraibano Malaquias Batista Filho formou-se em Medicina, em 1961, na Universidade 
Federal da Paraíba; PhD em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP), 
lecionou na Universidade Federal de Pernambuco por 30 anos, onde permanece como 
professor emérito. Malaquias também foi consultor da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO), da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea). Atualmente tem 74 livros e 205 artigos científicos 
publicados no Brasil e no exterior.

Malaquias Batista Filho
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Unidade de Cuidados Paliativos do IMIP
 implanta novas ações de humanização

 humanização do cuidado, tão em evidência nos úl�mos tempos, é Aum dos preceitos da abordagem palia�vista. A unidade de 
Cuidados Palia�vos do IMIP tem resgatado, por meio do prontuário 

afe�vo e da anamnese biográfica, a história de cada paciente. Além disso, o 
setor criou outras ações de cuidado como a Estante Palia�va e as Quintas 
Musicais.
Gostos, medos, crenças, desejos. Ao possibilitar uma escuta a�va, 
coletando informações importantes sobre a vida do paciente e de sua 
família, a iden�dade daquele paciente é resgatada. “Depois de conhecer a 
integralidade de cada indivíduo, podemos estabelecer vínculos 
importantes que possam viabilizar uma melhor assistência à saúde”, 
afirma a médica palia�vista do IMIP, Zilda Cavalcan�. 
Na anamnese biográfica, há ainda uma seção em que a religiosidade e a 
espiritualidade do paciente são contempladas. “Há na literatura médica 
respaldo para relacionar essa questão à melhora clínica do paciente. É 
importante o reconhecimento da espiritualidade como fonte de bem-estar 
e de qualidade de vida, sobretudo em pessoas que passam por doenças 
ameaçadoras da vida”, diz a especialista.
Segundo a médica, é comum pacientes com uma doença muito grave, que 
estão na fase final da vida, acharem que não há muito que possa ser feito. 
“Mas, sempre há o que fazer, além do controle absoluto dos sintomas, 
durante a anamnese, percebemos o que é significa�vo para cada pessoa, 
podendo viabilizar desejos de uma vida, como casar reconhecendo uma 
união de amor, tomar um banho de mar, ir ao cinema, à igreja ou até 
mesmo passear pelo próprio IMIP em momento de descontração. 
Promovemos até encontros com os animais de es�mação no 
estacionamento do Complexo Hospitalar. Todas essas ações proporcionam 
momentos de bem-estar, lembrando que estamos vivos e que a vida pode 
ser boa e significa�va até o final”, ressalta a médica palia�vista. 
Em cada leito da enfermaria dos Cuidados Palia�vos do IMIP, há uma 
plaquinha com um pequeno resumo sobre algo que é importante para 
aquele paciente. O Prontuário Afe�vo contém informações pessoais de 
cada um, como um es�lo musical, a religião, o apelido, o que costumava 
fazer, o que gosta de comer. Enfim, são caracterís�cas que cons�tuem a 
iden�dade e a história de vida daquela pessoa.
Cuidados palia�vos - Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 
conceito definido em 1990 e atualizado em 2002, os “Cuidados Palia�vos 
consistem na assistência promovida por uma equipe mul�disciplinar, que 
obje�va a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, 
diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio 
do sofrimento, por meio de iden�ficação precoce, avaliação impecável e 
tratamento de dor e demais sintomas �sicos, sociais, psicológicos e 
espirituais”. 
Baseando-se nessas diretrizes, o setor de Cuidados Palia�vos do IMIP tem 
buscado incansavelmente desenvolver um trabalho cada vez mais 
humanizado junto aos seus pacientes e familiares. “Nosso cuidado não se 
limita apenas aos pacientes, mas aos familiares também, porque 

entendemos que os pacientes e familiares formam um núcleo de cuidado, 
pois, quando uma pessoa adoece, a família adoece junto, por isso todos 
precisam de cuidados integrais”, afirma a médica palia�vista do IMIP, Zilda 
Cavalcan�.  
A especialista destaca o conceito de Dor Total proposto em 1967 por Cicely 
Saunders, que define que todos os aspectos da vida do paciente (�sico, 
emocional, social e espiritual) concorrem para a geração da dor e a 
manifestação do sofrimento. “Assim, podemos compreender que aliviar a 
dor e o sofrimento de cada paciente nosso vai muito além dos analgésicos e 
das técnicas. É preciso contemplar a integração de várias dimensões do ser 
humano”, explica Zilda Cavalcan�. 
Os Cuidados Palia�vos têm como princípio promover o alívio da dor e de 
outros sintomas; afirmar a vida e considerar a morte como um processo 
natural; não acelerar nem adiar a morte; integrar os aspectos psicológicos 
e espirituais no cuidado ao paciente e atuar de forma interdisciplinar.
“Aqui no IMIP, semanalmente, reunimos a equipe mul�disciplinar para 
conversar sobre os pacientes. Entendemos que o olhar do fisioterapeuta 
pode ser diferente do olhar do terapeuta ocupacional, do psicólogo, e 
sucessivamente. Então esse encontro serve para completar os nossos 
olhares e aprender uns com os outros. Ao final, os pacientes recebem um 
cuidado mul�dimensional, como precisam ter”, ressalta Zilda Cavalcan�. 
Ações voltadas para os profissionais – O setor também se preocupa com 
toda a equipe, promovendo ações para o grupo. “A gente entende que 
cuidar dos pacientes e dos seus familiares é extremamente importante, 
mas a equipe que cuida também precisa ser cuidada, por isso cuidamos uns 
dos outros. Nas quintas-feiras, por exemplo, temos a Quinta Musical. 
Semanalmente, uma área escolhe a música a ser cantada e, antes do início 
da jornada de trabalho, os profissionais se reúnem no corredor da 
Enfermaria e fazem um grande coral. A música é boa para a equipe, é 
maravilhosa para os pacientes e familiares presentes também, porque 
acalma o coração. A música é remédio para a alma”, reforça.  
Recentemente foi lançada a Estante Palia�va, que tem como obje�vo 
incen�var a leitura, a troca de conhecimentos, entre os profissionais da 
Enfermaria de Cuidados Palia�vos e os residentes de Cuidados Palia�vos e 
de Saúde do Idoso.
A vida humana é complexa e dinâmica, as pessoas nas suas especificidades, 
sejam elas pacientes, familiares ou trabalhadores da saúde, precisam ser 
cuidadas com compaixão, respeitando a sua individualidade e o seu 
momento de vida, muitas vezes de sofrimento intenso. Todos os que fazem 
a Casa de Cuidados Palia�vos do IMIP, estão empenhados nesse cuidado 
compassivo e tem o obje�vo comum de colocar em prá�ca o amor em 
movimento com várias abordagens co�dianas, tentando ser exemplo para 
tantos profissionais ainda em formação.
“O nascer e o morrer fazem parte da vida, e o intervalo entre esses marcos 
deve ser, tanto quanto possível, de vida boa e plena, essa é nossa missão 
diária!”, finaliza a médica palia�vista Zilda Cavalcan� .  



10

 Cirurgião oncológico do IMIP coordena estudo pioneiro
 sobre tratamento de câncer de colo uterino inicial

 cirurgião oncológico do IMIP Vandré Carneiro apresentou um estudo pioneiro 

Ono SGO 2021 Annual Meeting on Women's Cancer, evento internacional que 
reúne profissionais de todo o mundo para discutir o câncer feminino e que, 

desta vez, aconteceu on-line por conta da pandemia. A pesquisa trata da 
histerectomia simples no câncer de colo uterino inicial, procedimento menos invasivo 
adotado nos casos em que a doença é benigna.
“O nosso estudo avalia a possibilidade de fazer a histerectomia simples ao invés de 
realizar a histerectomia radical, modificada em pacientes com câncer de colo uterino 
inicial, com o objetivo principal de manter os mesmos resultados de eficiência com um 
procedimento potencialmente com menos complicações”, detalhou o oncologista 
Vandré.
Após a apresentação do estudo brasileiro, a pesquisa segue sendo feita no Canadá, 
com uma abordagem mais ampla. Segundo o oncologista, a  instituição canadense 
possui maior poder metodológico para definir a mudança de conduta proposta no 
estudo brasileiro.
“Para todas as pacientes, não só no IMIP, mas em todos partes do mundo, essa 
mudança será importante, pois será um procedimento cirúrgico de menor porte com 
os mesmos resultados exitosos”, afirmou o cirurgião oncológico Vandré.

A partir deste mês, a comunidade acadêmica que frequenta a Biblioteca Ana 

Bove está acessando, gratuitamente, a Embase, uma das mais indicadas 

bases de dados de literatura biomédica do mundo, principalmente, nas 

áreas de medicina, farmácia, toxicologia, biologia molecular, veterinária, 

odontologia e bioquímica – usada tanto para auxiliar e desenvolver pesquisas, 

elaborar revisões sistemáticas e metanálises, quanto para escrever relatórios que 

necessitem de informações em saúde atualizadas. 

 A base oferece mais de 35 milhões de registros, distribuídos nos mais de 8.300 

periódicos indexados, e em outros tipos de documentos, tais como resumos de 

conferências, cobrindo conteúdos publicados em todo mundo, em sua maioria da 

União Europeia, além de dados de medicamentos, doenças e dispositivos 

médicos. 

 A Coordenadora da Biblioteca Ana Bove, Jéssica Cavalcanti, explica que a 

Embase, é uma fonte de informação de acesso pago muito importante para 

pesquisa em saúde, e está disponível gratuitamente no Brasil para as instituições 

conveniadas ao Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), e destaca que "cada base de dados tem sua importância na pesquisa em 

saúde e quando um pesquisador precisa saber o que já foi publicado sobre determinado assunto é necessário 

buscar em diversas bases, pois cada uma se completa principalmente pela abrangência de localidade dos estudos 

indexados. E pesquisar na Embase é de suma importância, pois ela complementa as bases de acesso gratuito 

disponíveis na América Latina, já que boa parte do conteúdo dela é de estudos europeus, ressalta Jéssica 

Cavalcanti. 

Acesso - Para acessá-la, é necessário pesquisar no Portal de Periódicos da Capes, nas dependências do IMIP, a 

partir da opção de consulta Buscar base. “Para facilitar o acesso as nossas bibliotecas virtuais, a Biblioteca do IMIP 

em sua newsletter divulga vídeos com mais detalhes de como navegar na base aproveitando todos os recursos 

que ela oferece”, destaca a Coordenadora. 

Mais informações também podem ser obtidas com os próprios bibliotecários, que estão disponíveis para 

atendimento presencial na Biblioteca Ana Bove, de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h; e na sexta-feira, das 7h 

às 16h (sem intervalo). O atendimento a serviços on-line pode ser solicitado pelo e-mail biblioteca@imip.org.br ou 

pelo telefone (81) 2122-4139. 

Biblioteca do IMIP disponibiliza, de forma gratuita, a plataforma Embase 

Vandré Carneiro

Jéssica Cavalcanti

 A base é de grande relevância para estudantes e pesquisadores brasileiros das áreas da saúde 
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o dia 5 de maio, foi celebrado o Dia Mundial da Higienização das Mãos, data instituída pela Organização 

NMundial da Saúde (OMS), em 2016, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância desse 
simples hábito na prevenção de contaminações. Desde o início da pandemia de Covid-19, a prática ganhou 

uma importância ainda maior e segue como uma das recomendações mais eficazes para combater a disseminação da 
doença.
No IMIP, a data foi celebrada com uma ação interna promovida pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH), que realizou discussões sobre a prática da higiene das mãos nos setores de UTI do complexo hospitalar. 
Segundo a Coordenadora da CCIH, Suzana Ferraz, as mãos dos profissionais tocam os pacientes e seu entorno 
durante os processos assistenciais e, se contaminadas, podem passar micro-organismos para o paciente e para o 
ambiente.
“Todos os estudos mostram que a higiene das mãos é o procedimento mais efetivo e mais barato para evitar infecções. 
Conhecemos essas informações há mais de 150 anos e esses conhecimentos devem ser sempre difundidos e sua 
prática estimulada, como antes e após examinar o paciente, antes da realização de procedimentos assépticos, após 
exposição a fluidos corporais e após tocar a área do paciente, como equipamentos e camas”, explica a Coordenadora.

Dia Mundial de Higienização das Mãos:
 hábito simples que salva vidas

Assistente Social: um profissional necessário
em contexto de desigualdade social

ARTIGO

onsiderando as determinações sociais que interferem no 

Cprocesso saúde-doença e a desigualdade social que cada vez 
mais se intensifica no nosso país, o trabalho do assistente 

social na saúde possui grande relevância. 
O conceito ampliado de saúde, definido pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), considera esta como um estado de completo bem-
estar físico, mental e social (2016). Para conseguir chegar a esse 
estado é necessário, segundo várias evidências científicas, de boa 
alimentação, bom sono, lazer, educação, esporte, transporte, etc. Na 
sociedade capitalista, essas condições apenas são possíveis para 
uma parte da população, que compra e consome esses bens. A outra 
parte fica de fora dessa possibilidade, simplesmente por não ter tido 
acesso a trabalho e renda adequados.
Lamentavelmente, vivemos numa sociedade em que a saúde muitas 
vezes se confunde com mercadoria, não importando o que leva a 
população ao adoecimento. 
A fim de dirimir as mazelas da desigualdade social, surgem as 
políticas sociais, a partir das lutas de movimentos da classe 
trabalhadora. Elas representam a possibilidade de acesso às 
necessidades de grande parte da população para viver. 
O assistente social na saúde intervém nas expressões da questão 
social que interferem no processo saúde-doença, possibilitando o 
acesso dos usuários às diversas políticas públicas, num movimento 
de intersetorialidade. O trabalho deste profissional se inicia com 
desvelamento da realidade, através de uma escuta qualificada do 
usuário a fim de verificar as determinações sociais que se encontram 
presentes no seu adoecimento. É importante que se façam as 
mediações necessárias, identificando na totalidade social o que levou 
o usuário as suas condições. Só assim é possível construir as 
estratégias, juntamente com o usuário (a fim de preservar a sua 
autonomia), buscando respostas nas diversas políticas sociais. 
Acesso ao transporte para deslocamento às consultas e exames, 
aquisições de insumos para a continuidade  do tratamento, 
encaminhamento aos benefícios previdenciários e assistenciais, 
orientações sobre os direitos sociais, articulação e encaminhamento 
para casas de acolhida para pessoas em situação de rua, orientação 
sobre entrega de criança para adoção legal, defesa dos usuários junto 
aos órgãos representativos (conselhos tutelares, Ministério Público, 
delegacias especializadas e outros), articulação com movimentos 

Suzana Ferraz

(*) Por Leila Benício

sociais que representam as pautas dos usuários, são exemplos de 
intervenções sociais desenvolvidas.
É importante destacar que todo o trabalho do assistente social é 
desenvolvido com base em um projeto de intervenção que subsidia e 
orienta o fazer profissional.
No trabalho multiprofissional o assistente social irá desvelar à equipe 
as condições sociais do usuário e as possibilidades de articulação com 
as diversas políticas públicas que possibilitem assegurar a saúde 
desses sujeitos.
Todo trabalho do assistente social é regulamentado por uma 
legislação específica (1993), pelo Código de Ética Profissional (1993) 
e por todo o arcabouço teórico-metodológico que direciona a 
profissão. Defesa da justiça social, democracia, cidadania, autonomia 
dos indivíduos sociais, distribuição da riqueza socialmente produzida 
e repúdio às formas de preconceito e discriminação são alguns dos 
princípios presentes no referido Código de Ética.
Expressando o reconhecimento dos usuários, para quem o trabalho 
do assistente social se materializa, destacamos a sua fala: “Nessa 
linda e importante profissão o bem-estar dos excluídos é prioridade e a 
vida deles se torna tão importante quanto a sua” (P.F., mãe de W. K., 
usuário acompanhado pelo Serviço Social do IMIP.
1 De acordo com Santos (2012) a questão social é entendida como o conjunto das expressões de 
desigualdades engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do 
Estado.
2 Mediação é uma categoria utilizada pelo assistente social, diferente de mediação de conflito, como 
muitas vezes é confundido.

Leila Benício, coordenadora do Serviço Social, e a equipe do setor   
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ARTIGO

Homenagem a todos que fazem a enfermagem

H
istoricamente comemorada entre os dias 12 a 20 de maio, a Semana da 
Enfermagem tem o seu primeiro dia dedicado a homenagear a data de 
nascimento de Florence Nightingale (1820-1910), enfermeira inglesa fundadora 

da Enfermagem Moderna e também de um modelo educacional concebido através dos 
conhecimentos pregressos, habilidades e vivências práticas adquiridas durante sua 
participação na Guerra da Crimeia, ocasião em que percebeu que o desfecho clínico dos 
pacientes era diretamente influenciado pelo ambiente em que os cuidados assistenciais 
eram prestados. Com essas observações, Florence Nightingale desenvolveu sua Teoria 
Ambientalista, destacando a influência das condições de higiene e dos aspectos 
sanitários do local como elementos determinantes para os resultados das condições de 
saúde da pessoa atendida. 
A Semana da Enfermagem termina em 20 de maio, em distinção ao Dia Nacional dos 
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, data em homenagem ao dia do falecimento da 
brasileira Ana Justina Ferreira Néri, viúva baiana com 29 anos que solicitou ao 
presidente da província da Bahia  para acompanhar os filhos e o 
irmão que haviam sido convocados para participar da Guerra do 
Paraguai, no que foi atendida. Agradecida por ter seu pedido aceito, 
ofereceu ao Exército seus serviços como enfermeira voluntária 
enquanto durasse o conflito, no que também foi imediatamente 
atendida.  Essas duas mulheres forma semelhantes na maneira de 
agir, estudadas, cultas e poliglotas, severas, persistentes, 
disciplinadas e dedicadas às tarefas de cuidar dos feridos nas 
guerras de que participaram ativamente: Ana, na Guerra do 
Paraguai; e Florence, na Guerra da Crimeia - atual Ucrânia.
A enfermagem é uma profissão que acompanha as evoluções 
tecnológicas e científicas, ao mesmo tempo em que se empodera, 
fortalece a categoria e assume com autonomia o cuidado prestado 
de forma segura, integral e humanizada. Atualmente, essa atividade 
profissional assume uma maior visibilidade em todo o mundo devido 
ao protagonismo de um cuidado ininterrupto, em uma atuação 
corajosa e efetiva, na linha de frente do combate à pandemia da 
COVID-19.   
Parabenizar essa valorosa e vocacionada equipe profissional se faz 
necessário em virtude o seu destacado desempenho, excelência e dedicação que disponibiliza, de forma sistemática e 
individualizada, todos os cuidados para o restabelecimento da saúde dos pacientes, seguindo protocolos acadêmicos, que visam a 
uma terapêutica segura, integral e humanizada.

(*) Por Gisele Pereira 

Gisele Pereira

Os profissionais da área de Enfermagem receberam brindes durante a Semana de Enfermagem
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arceira do IMIP há vários anos e apoiadora de muitos projetos do Instituto, a 

Pconcessionária de serviço de transmissão de energia elétrica STN– Sistema de 
Transmissão Nordeste S.A – realizou mais um gesto de solidariedade: neste 

mês, doou 100 cestas básicas, que serão destinadas exclusivamente para as 
crianças em tratamento contra o câncer na instituição.
O representante da STN, Caio Sampaio, esteve pessoalmente na Fundação Alice 
Figueira de Apoio ao IMIP para realizar a entrega. A FAF e o IMIP agradecem o gesto 
solidário e a iniciativa da doação para esses pequenos pacientes oncológicos e suas 
famílias.

STN – Sistema de Transmissão Nordeste S.A - doa
100 cestas básicas à Oncologia Pediátrica do IMIP

este mês, três novos estabelecimentos 

Nabraçaram a rede de solidariedade do projeto 
Troco Solidário, que arrecada fundos para a 

Oncologia Pediátrica do IMIP. No Recife, passam a 
fazer parte da corrente do bem a Portus Delicatessen 
(@portusdelicatessen), que possui unidades na Torre e 
nas Graças; e a Casa dos Frios (@casadosfrios), 
tradicional rede de delicatessen presente em Boa 
Viagem e nas Graças.
Em Carpina, a campanha Troco Solidário está 
disponível por meio da rede de supermercados O 
Cordeirão (@supercordeirao), que abraçou a causa de 
ajudar o IMIP, juntamente com o Supermercado O 
Cordeirinho (@supermercadocordeirinho). Para 
participar do projeto e ajudar a salvar vidas, basta doar 
seu troco durante as compras nos estabelecimentos 
participantes do Troco Solidário:
Portus Delicatessen (Avenida Conselheiro Rosa e 
Silva, 1894 - Graças | Rua José Bonifácio, 747- Torre) 
Supermercado O Cordeirão (Rua Martinho Francisco, 
187 - Cajá - Carpina )
Supermercado O Cordeirinho (Rua São Sebastião, 
229 - Centro - Carpina)
Casa dos Frios (Avenida Rui Barbosa, 412 - Graças | 
Avenida Domingos Ferreira, 1920 - Boa Viagem)

Mais estabelecimentos
do Recife e Carpina
aderem à campanha 

Troco Solidário do IMIP

s doadores do IMIP possuem mais uma forma para ajudar a instituição: é possível fazer 

Odoações por meio da conta da Celpe. O valor mínimo para doar pelo projeto Conta do 
Bem é de R$ 1,00, mas no site do projeto também é possível doar R$2,50, R$ 5,  R$10 ou 

qualquer outro valor acima desse quantitativo, sendo adicionado automaticamente todo mês 
junto com o valor de consumo da fatura. 
O s  i n t e r e s s a d o s  e m  p a r t i c i p a r  d e s t a  c a m p a n h a  p o d e m  a c e s s a r  o  s i t e 
http://imip.org.br/contadobem e fazer o cadastro ou ainda levar a conta de energia até um 
quiosque do IMIP e solicitar o formulário da campanha para adesão. Os quiosques estão 
localizados nos shoppings Recife, Guararapes, Paulista North Way e Patteo Olinda, além das 
unidades da Ferreira Costa na Tamarineira e na Imbiribeira. Também é possível fazer o cadastro 
na Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP, localizada no térreo do Hospital Pedro II. 

Conta do BEM: ajude o IMIP por meio da conta da Celpe


