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Fechamento Autorizado, pode
ser aberto pela ECT

UNIFIPA retoma, de forma gradual, atividades dos cursos
No dia 21 de setembro, a UNIFIPA retomou, de forma gradual, as atividades práticas e de laboratórios dos cursos de Biomedicina, Farmácia,
Enfermagem e Medicina, cumprindo as determinações das autoridades
federais, estaduais e municipais com relação à COVID-19 e seguindo seu
Plano de Retomada das Aulas. Também retornaram, gradativamente, alunos do 1º ano do curso de Administração. Página 08.

Comunicação FPA

Hospitais comemoram o Dia
mundial da segurança do paciente
No dia 17 de setembro, a partir das 6h, várias atividades nos hospitais
da Fundação Padre Albino marcaram o Dia mundial da segurança do paciente, campanha internacional que busca reduzir riscos ligados à assistência em saúde. Página 07.

Na saúde e na doença
E foi na adversidade, na enfermidade e no amor que, juntos, enfrentaram a COVID-19 na Unidade para Respiratórios Agudos no Hospital Emílio
Carlos. Leia o depoimento do casal Mariulda Luciano Zago de Albuquerque e Eduardo Torres de Albuquerque e de outras pessoas que venceram
a COVID-19. Página 07.

Emissoras de rádio de Catanduva abraçam
o HCC pelo 5º ano consecutivo

A UNIFIPA cumpriu todas as normas de segurança para a retomada das aulas.

Semanas e ciclo
O mês de outubro foi marcado pela promoção de semanas e ciclo
de debates por cursos da UNIFIPA. A Engenharia Agronômica realizou a
sua I Semana Agronômica; o curso de Enfermagem, o 2º Ciclo de debates interdisciplinares e o curso de Farmácia a sua 2ª Semana Acadêmica.
Página 09.
Divulgação

O Hospital de Câncer de Catanduva foi abraçado pelas emissoras de
rádio de Catanduva pelo quinto ano consecutivo. No dia 19 de setembro,
a partir das 9h, na Praça Monsenhor Albino, foi realizado o 5º Rádio Abrace
HCC. Última página.

HPA revitaliza recepção da
Maternidade e Posto de Enfermagem
A recepção da Maternidade I do Hospital Padre Albino retomou os
atendimentos para usuárias do Padre Albino Saúde e outros convênios
que entram de forma eletiva para internação. Para isso, a Recepção, Posto
de Enfermagem, sala de exames e sala de espera receberam nova ambientação, mantendo portaria exclusiva com a finalidade de promover maior
qualidade e segurança no atendimento. Página 06.
Comunicação FPA

Doce agradecimento Maria Eduarda Evaristo e Davi Luiz Miletta venceram o concurso cultural “Doce agradecimento”, destinado aos filhos
(as) de funcionários, e em comemoração ao Dia da Criança. Página 05.

Sinos da vitória

Revitalização: maior qualidade e segurança no atendimento.

A pandemia do novo Coronavírus
teve e continua tendo diversos “efeitos
colaterais”. No Hospital de Câncer de
Catanduva os tratamentos não foram
interrompidos. Todas as medidas de prevenção têm sido rigorosamente seguidas
para garantir a segurança dos pacientes.
Com isso, muitos continuam tocando o
Sino da Esperança. Última página.
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EDITORIAL

Outubro foi o mês da
segurança, que devemos manter
O mês de outubro foi reservado, no calendário das comemorações na área da saúde,
para a segurança do paciente. Os hospitais e
unidades de saúde fazem atividades específicas para conscientizar seus funcionários sobre
a importância do tema. “Profissionais da saúde
seguros, pacientes seguros” foi o tema deste
ano. Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino
desenvolveram programação que envolveu
grande parte de seus colaboradores.
À semelhança de setembro, que abordou a
prevenção ao suicídio, o tema de outubro também pode e deve ser relacionado com a pandemia do novo Coronavírus, pois segurança tem
tudo a ver com o que estamos vivendo. Depois
de vários meses registrando altos números de
mortes e de contágio, parece que a pandemia
está perdendo força. E com a queda dos números percebemos que as pessoas estão baixando
ainda mais a guarda, o que já vinha acontecendo. E é aí que mora o perigo e entra em cena
a palavra “segurança”, que deve ser nossa companheira no dia-a-dia.
Não podemos nos esquecer de usar máscara, álcool gel e lavar sempre as mãos, entre outras medidas e preventivas. Mas tudo isso é necessário até que tenhamos a vacina, o que ainda
gera muita dúvida e expectativa em virtude dos
acontecimentos relacionados a ela na penúltima semana deste mês. Portanto, cuide-se, pois
lembrando o tema da campanha de segurança
do paciente, se você estiver seguro, sua família e
seus entes queridos também estarão.
Ainda relacionada à pandemia (não tem
como fugir dela), matéria na página 04 aborda
mudança drástica na rotina das mães, também
donas de casa, profissionais e professoras! Na
página 05 o resultado do concurso “Doce agradecimento”, que envolveu filhos de funcionários e homenageou os profissionais que estão
na linha de frente de combate à COVID-19.
As gestantes que utilizam a Maternidade do
Hospital Padre Albino passaram a ter mais conforto, qualidade e segurança no atendimento
com a revitalização daquele setor, sendo que
mais detalhes estão na página 06. Nessa página, ainda, uma constatação: apesar da pandemia, o HPA registrou taxa alta de doação de
órgãos, o que não deixa de ser uma excelente
notícia para quem está ou tem alguém na fila de
transplante. Na matéria “Meu amigo de quarto”
uma filha conta, em carta, como a internação
em hospital pode proporcionar momentos de
emoção; neste caso para o pai dela.
Você deve ter noção do valor da vida. E para
quem teve COVID-19 e se curou? A página 07
traz relatos de inúmeras pessoas que passaram
por momentos de medo, angústia e solidão,
mas tiveram a graça da cura. Na página 12, a
alegria dos que terminaram o ciclo de Radioterapia e tocaram o Sino da Esperança. Para eles,

o sino da vitória, também personificada através
do totem instalado com o número de pacientes
que concluíram o tratamento!
A UNIFIPA, depois de vários treinamentos,
retomou, de forma gradual, atividades de alguns cursos, cumprindo as determinações das
autoridades federais, estaduais e municipais
com relação à COVID-19 e seguindo seu Plano
de retomada das aulas. E já prepara o edital
para o seu Vestibular Unificado 2021.
Como quase tudo continua virtual, o curso
de Educação Física orientou os professores da
Rede Municipal de Educação sobre a retomada
das atividades presenciais, os cursos de Engenharia Agronômica (que teve aluno premiado
em feira nacional) e Farmácia realizaram suas
“semanas” e o curso de Enfermagem, ciclo de
debates. Ainda virtualmente, egressa do curso de Medicina ministrou palestra em webinar
internacional falando sobre a experiência das
terapias intensivas do Brasil – no caso a nossa –
nessa pandemia e alunos do Grupo de Estudos
de Genética Clínica participaram da campanha
no Instagram marcando o “Setembro Dourado”,
esclarecendo sobre o câncer infanto-juvenil.
Mais uma cor para aquele mês, além do amarelo de prevenção ao suicídio.
O Colégio Catanduva segue com suas aulas virtuais. E como as mães em casa com seus
filhos, as professoras precisaram reinventar-se
para essa tarefa. Na página 09, matéria conta
como a professora Thaisa ensinou as crianças
brincando!
Se é gratificante para a Fundação, imagine
para os profissionais da saúde que combatem
a COVID! Falo do reconhecimento da comunidade ao trabalho deles através de gestos de carinho e solidariedade. Neste mês foram da Tia
Lola e da Fatto Bene, com auxílio do Serviço de
Nutrição e Dietética do Hospital Emílio Carlos.
As doações para os hospitais Emílio Carlos,
Padre Albino e de Câncer continuam chegando: a Tron doou ventiladores; a ACE, brinquedos; as lives da MTNET e de Althair e Alexandre
arrecadaram alimentos e leite e a Piuka lançou
sua tradicional coleção Outubro Rosa com renda para o HCC, que ganhou novamente apoio
e abraço das emissoras de rádio de Catanduva.
Os velhinhos do Recanto Monsenhor Albino
não ficaram de fora, com a doação de 39 cestas
básicas pela Eurofarma.
Não gostaria de, mais uma vez, finalizar este
editorial com notícia triste pela perda de grande pessoa. O conselheiro Prof. Nelson Oliani,
com trabalho irreparável fora e dentro da Fundação na área educacional, nos deixou. Ficam
a admiração, o respeito e o rico exemplo como
homem e profissional.
Obrigado pela companhia, boa leitura e até
a próxima edição.
O editor
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Mãe, esposa, dona de casa,
profissional e professora!
Ser mãe já não era tarefa simples em tempos
normais, quando a quarentena não existia. Com a
chegada da pandemia da COVID-19 as obrigações
diárias aumentaram e muitas mulheres vêm se sentindo mais sobrecarregadas. Mães estão assumindo
o papel de professoras, cuidam da higienização necessária de tudo que entra na casa e ainda precisam
dar conta do trabalho doméstico e fora de casa. A
preocupação em não se contaminar e garantir o
equilíbrio da vida cotidiana é constante. As áreas
profissional, pessoal e familiar se misturaram num
mesmo espaço e, muitas vezes, ao mesmo tempo.
Além das cobranças externas há também as cobranças internas, como o ideal de ser boa mãe, gerando estresse e fadiga. Diante disso é importante
flexibilizar as demandas e estabelecer prioridades
nesse momento.
Para auxiliar nessa tarefa, a psicóloga do Programa Medicina Preventiva do Padre Albino Saúde, Juliana Medeiros de Almeida, dá dicas para lidar com
esse período, com o objetivo de não ser sugada pelas situações e manter a saúde mental e o bem-estar
no dia-a-dia, que tem sido tão importante quanto a
saúde física em tempos de pandemia.
• Seja criativa; foque nas soluções e não nos
problemas.
• Tente não se cobrar em excesso e seja gentil
consigo mesma diante das dificuldades que você
está enfrentando. É natural se sentir ansiosa, confusa e nervosa em alguns momentos. Todos estamos enfrentando uma situação inédita.
• Defina uma rotina para você e para as crianças. Criar
rotina de atividades traz organização para a vida diária e
ajuda a evitar momentos de conflitos ou estresse.
• Procure focar no presente. A ansiedade pode
fazer com que nossa mente divague entre todas
as tarefas que precisam ser feitas e isso pode comprometer a capacidade de realizá-las.
• Explique às crianças o seu papel no trabalho
e também a importância deste, para que possam
compreender os limites e aos poucos ajustar os
seus comportamentos, diminuindo as interrupções.
• Se cuide: tire um tempo do dia para si mesma,
se possível. Esse tempo é importante para descan-

Erros na cozinha
- arear panela (não se deve lustrá-la por dentro
para não soltar a substância química)
- armazenar frasco de vinagre fora da geladeira
- usar lixeirinha de pia
- usar pregadores de roupa para fechar saquinhos de alimentos
- guardar pedaços de legumes ou de frutas na
porta da geladeira

sar e colocar os pensamentos em ordem.
• Se sentir necessidade, procure ajuda! Se as
coisas estão muito difíceis o auxílio profissional é
de extrema importância para ajudar você a lidar
com as preocupações, medos e incertezas. Os psicólogos são grandes aliados neste momento.

CULINÁRIA

Quiche de abóbora
Ingredientes
Massa
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 3/4 xícara (chá) de manteiga gelada
• sal a gosto
• 2 colheres (sopa) água gelada
Recheio
• 1 cebola pequena picadinha
• 1 tomate pequeno picadinho
• cheiro-verde a gosto
• sal a gosto
• 3 xícaras (chá) de abobrinha ralada grossa
• 1 xícara (chá) de mussarela ralada
• 4 ovos
• 4 colheres (chá) de requeijão cremoso
Modo de preparo
Massa: Misture a farinha de trigo e a manteiga
com um garfo até formar uma farofa. Adicione
o sal e a água, misturando até ficar homogêneo.
Faça uma bola e embrulhe no papel filme. Leve
à geladeira por 30 minutos. Abra a massa e forre
uma forma de fundo removível (24 cm de diâmetro), fure com garfo e leve ao forno preaquecido
por 15 minutos. Retire e reserve
Recheio: Misture todos os ingredientes e espalhe sobre a massa. Leve ao forno preaquecido
(180° C). Asse até dourar. Espere esfriar um pouco
e sirva! Tempo de preparo: 45 minutos.

“Por vezes sentimos que aquilo que
fazemos não é senão uma gota de
água no mar. Mas o mar seria menor
se lhe faltasse uma gota”.
Madre Teresa de Calcutá

DATAS
COMEMORATIVAS
1º - Dia de todos os santos
02 – Dia de finados
03 – Dia do cabeleireiro
04 – Dia do inventor
05 – Dia da Cultura e da Ciência, do Radioamador e do Designer
07 – Dia do Radialista
08 – Dia do Radiologista; do Aposentado
09 – Dia do Hoteleiro
12 – Dia do Diretor de Escola
14 – Dia Nacional da Alfabetização
15 – Proclamação da República (1889)
17 – Dia da criatividade
18 – Dia do Conselheiro Tutelar
19 – Dia da Bandeira Nacional
20 – Dia nacional da consciência negra, do Auditor Interno, do Biomédico, do Esteticista e do
Técnico em Contabilidade
21 – Dia da Homeopatia
22 – Dia do Músico
23 – Dia do Engenheiro Eletricista
25 – Dia do doador de sangue
26 – Dia do Ministério Público
27 – Dia do Técnico de Segurança do Trabalho
30 – Dia do Estatuto da Terra, do Síndico e do Teólogo

Geleia de pimenta
Ingredientes
• 2 maçãs
• 50 g de pimenta dedo moça sem semente
• 2 xícaras de água
• 2 xícaras de açúcar
• 1/4 xícara de suco de limão cravo
• 1/4 xícara de vinagre de maçã
• 1 pitada de sal
• cravo (a gosto)
• canela em pau (a gosto)
Bater tudo no liquidificador, peneirar e levar ao
fogo até dar o ponto de geleia.

O amargor do agrião
Se não for muito fã do gosto do agrião cru, saiba que dá para colocá-lo em sopas, sanduíches,
tortas e molhos. A hortaliça também pode ser batida em sucos de frutas e água de coco.

CURIOSIDADE
Quem inventou o funk?
Oficialmente, James Brown é considerado o pai do funk. No entanto, pouco antes
dele, outros grupos e músicos americanos fizeram trabalhos em estilo posteriormente
reconhecido como funk. Entre eles destacam-se The Meters, Dyke & The Blazers, The Isley
Brothers e Otis Redding.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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FPA premia vencedores do concurso cultural “Doce agradecimento”
Outubro/2020

A Fundação Padre Albino, através do Departamento
de Recursos Humanos, Grupo de Apoio ao Trabalhador
(GAT) e Medicina do Trabalho, promoveu o concurso
cultural “Doce agradecimento”, destinado aos filhos (as)
de funcionários até 10 anos e em comemoração ao Dia
da Criança. Os participantes deveriam fazer desenho e
responder à pergunta “O que você quer dizer aos trabalhadores da Fundação Padre Albino que estão na linha
de frente do combate ao Coronavírus?”
Do concurso participaram oito crianças, com idades
entre 03 e 10 anos. A comissão julgadora, composta por
funcionários de diferentes áreas (Fisioterapia, Enfermagem, Compras, Informática, Imprensa, Marketing e Ouvidoria), votou em dois desenhos, de um menino e de uma
menina, e os ganhadores foram Maria Eduarda, filha da

Enfermeira Verônica Aparecida Evaristo, do Hospital Padre Albino, e Davi Luiz, filho do Técnico de Segurança do
Trabalho Wellington Miletta. Os vencedores receberam
mimo e certificado de participação, no Setor de Recursos
Humanos. Os demais participantes também receberam
lembrança e certificado pela participação. Todos os desenhos foram expostos na URA/Unidade para Respiratórios
Agudos, no Hospital Emílio Carlos.
A frase de Maria Eduarda foi “Olá, queria dizer para
vocês não desistirem e nos momentos mais difíceis para
se lembrarem de Deus. Ele está no controle de tudo. Eu
estarei orando para cada um de vocês mesmo sem saber quem são. Logo tudo vai passar. Os verdadeiros heróis da vida real e da nação". A frase de Davi foi “Vamos
lá. Vocês estão muito bem no combate ao coronavírus.

A partir de hoje eu vou rezar por vocês não pegarem
Covid-19 e também rezar por meu pai”.

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de setembro passado
processo de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promoção de
um nível para outro e promoção de um cargo para outro. Os funcionários aprovados foram:
Funcionário

Contratado na função de

Juliana Fachim

Enfermeira coordenadora

Keity Emiliene Guim

Coordenadora de Fisioterapia

Mayara Theodoro Neves

Enfermeira coordenadora

Depto

Promovido para

Recanto Monsenhor
Albino
HPA

Responsável Técnica pelo
Serviço de Enfermagem
Coordenadora de Reabilitação

HEC

Gerente de Serviço

Regina Perpétua Pereira Pardim

Enfermeira coordenadora

HPA

Responsável Técnica pelo
Serviço de Enfermagem

Simone Aparecida Trovó

Responsável Técnica pelo
Serviço de Enfermagem

HPA

Gerente de Gestão do Cuidado

Wandrea C. Anacleto do Nascimento

Coordenadora administra va

HPA

Gerente de Serviço

Aline Pereira de Almeida

Enfermeira coordenadora

HEC

Cín a Ap. Fernandes Mar ns Porta

Enfermeira coordenadora

HEC

Gerente de Hotelaria
Responsável Técnica pelo
Serviço de Enfermagem

HEC

Gerente de Gestão do Cuidado

Alessandra Cris na Barbosa Humel

Responsável Técnico pelo
Serviço de Enfermagem
Recepcionista

HPA

Auxiliar de operações

Adriane Tamires Ferreira

Recepcionista caixa

HEC

Auxiliar de operações

Luana Souza Ribeiro Expósito

Recepcionista

HEC

Recepcionista caixa

Sônia Regina Soares Rossi

Auxiliar de rouparia

HEC

Copeira

Maria do C. Nascimento da Silva Souza

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnica de Enfermagem

Adriana Bernucci

Auxiliar administra vo I nível I

Paula Fernandes da Silva

Auxiliar administra vo I

HEC

Ana Paula Aparecida Fernandes

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnica de Enfermagem

Ingrid Vicente

Técnica de laboratório

HEC

Biomédica

Jeﬀerson Cavalgante de Souza

UNIFIPA

Desenho e frase de Maria Eduarda.

Auxiliar administra vo II nível I
Auxiliar administra vo II

Novos companheiros

Desenho e frase de Davi.

Segue o combate à dengue

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em setembro, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Anderson Donizeti de Lucca
Maria Cícera da Conceição da Silva
Janaina Cristina dos S. Gonçalves
José Waldir de Souza
Mailza de Oliveira Santos
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Cinthia Guilherme da Silva

Fernanda Punko Daóglio Gayaso
Eduardo Telles de Oliveira
Camila Fernanda Jorge Xavier
Valéria Antônia Rodrigues Nogueira
Eder Paulo Polezzi
Caroline Mendes de Azevedo
Bruno Willian Martins
Patrik Augusto dos Reis
Jhonatan Gabriel Ramos

AME
Jaqueline Thamires Miranda Dias
Gilberto Paschoal Filho
COORDENADORIA GERAL
André Batista Patero

A Fundação Padre Albino e a EMCAa seguem no
combate à dengue, uma vez que os cuidados devem
ser rotineiros para evitar a proliferação do mosquito.
Brigadistas e colaboradores realizam limpeza e manutenção, dando atenção especial aos locais que podem
reter água. “Faça a sua parte; em casa ou no trabalho.
Juntos somos mais fortes e o cuidado deve ser constante”, disse Rodrigo Manzoni, engenheiro de segurança do trabalho da Fundação.
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HPA revitaliza recepção da Maternidade
e Posto de Enfermagem
dos. “O novo ambiente da Maternidade I, mais amplo e climatizado, oferecerá maior conforto e praticidade à
equipe de colaboradores e aos nossos
usuários que procuram atendimento”,
disse ela.
O processo de revitalização contou com supervisão e acompanhamento da equipe de multiprofissionais do Hospital Padre Albino: Dr.
Luís Fernando Colla, diretor técnico;
Simone Aparecida Trovó, Gerente de
Gestão de Cuidados; Aline Cristina
De Poli, Coordenadora da Maternidade; Wandrea Cristina Nascimento,
Gerente de Serviços; Priscila de Cássia
da Cunha, Supervisora de Recepção;
Alessandra Cristina Maurício, SuperviNova ambientação: maior qualidade e segurança no atendimento.
sora do Faturamento SUS, e Dr. Alfeu
A recepção da Maternidade I do Hospital Padre Al- Cornélio Accorsi Neto, responsável pelo departamento
bino retomou, no dia 28 de setembro, os atendimen- de Ginecologia e Obstetrícia.
Já está previsto o início da segunda fase de revitalitos referentes à Ginecologia e Obstetrícia para usuárias
do PAS – Padre Albino Saúde e outros convênios, que zação, que abrange o restante da infraestrutura do local.
entram de forma eletiva para internação. Para isso, os “Na continuidade da reforma de todo o setor está previssetores da Recepção, Posto de Enfermagem, sala de ta a troca para piso em vinil, apartamentos climatizados
exames e sala de espera da Maternidade receberam e com janelas acústicas, além de uma suíte de parto com
nova ambientação, mantendo portaria exclusiva com banheira para maior privacidade e conforto às parturiena finalidade de promover maior qualidade e segurança tes que desejarem o parto normal”, informou a coordenadora da Maternidade, Aline Cristina De Poli.
no atendimento.
Mais informações sobre a Maternidade do Hospital
Para a diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, a revitalização Padre Albino podem ser obtidas de 2ª a 5ª feira, das 7h
do espaço só reforçou a excelência dos serviços presta- às 17h, e na 6ª feira, das 7h às 16h.
Comunicação FPA

Meu amigo de quarto
“Meu pai, internado há alguns
dias, queria muito
fazer a barba, mas
sem firmeza nas
mãos se via impossibilitado, quando
João, seu companheiro de quarto, se
ofereceu, uma vez
que havia aprendido o ofício com o
avô, que foi barbeiro”. Assim começa a
carta recebida pelo
setor de Assistência
Social do Hospital
Padre Albino, de
João Vitor e Alceu.
Cláudia
Miranda,
acompanhante do pai, Alceu, durante a internação.
O propósito de Cláudia é ressaltar a empatia e o

amor, tanto da equipe do hospital, que faz de tudo pelo
paciente, “até enxugam nossas lágrimas com o trabalho
de humanização”, assim como o gesto de João Vitor Carlos da Silva. “Foi uma das coisas mais lindas que aconteceram diante de todas as tempestades que estamos
vivendo. O olhar, o carinho do João para com o meu
pai foi indescritível. Foi mais que um procedimento; foi
amor ao próximo, a real empatia”, disse ela.
Na carta, Cláudia ainda conta que logo após cortar
a barba do seu pai, João recebeu ligação informando
que sua plantação de milho havia pegado fogo e que
ele chorou muito, não pela plantação, pois plantaria de
novo, mas por sua égua que estava doente, não pode
fugir e morreu no incêndio. “Todos sentiram a tristeza
dele e pedimos que fosse forte”, disse Cláudia, que deixou um recado para João e todos os profissionais do
hospital. “Queridos anjos sem asas, que Deus vos abençoe e vos proteja, pois trabalham muitas vezes exaustivamente, enquanto pessoas brigam por coisas banais.
Deixo esse recado para vocês: “O que fazem é uma gota
no meio do oceano, mas sem ela, o oceano seria menor”.

Famílias estão aceitando a doação
de órgãos; HPA registra taxa
de efetivação de 85%
O mês de setembro é marcado pela conscientização
sobre a importância da doação de órgãos e tecidos no
Brasil. O Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos
é celebrado em 27 de setembro, instituído pela Lei nº
11.584, de 28 de novembro de 2007. Em São Paulo, a
Lei nº 15.463, de 18 de junho de 2014, instituiu o mês
de setembro como dedicado especialmente à conscientização em favor da doação de órgãos, mês que passou a
ser conhecido como “Setembro Verde”. Com o avanço da
pandemia da COVID-19, as doações e transplantes de órgãos diminuíram: o primeiro semestre de 2020 registrou
queda de 17% nos transplantes em comparação ao mesmo período de 2019, consequência também do número de doações, que caiu 6%. Os óbitos na fila de espera
aumentaram em 34% em comparação ao ano anterior.
Em 2019, o Hospital Padre Albino registrou 42 doadores de órgãos e tecidos; em 2020, de janeiro a setembro,
foram 15 doadores. “Devido à pandemia da COVID-19
é normatização do Ministério da Saúde, desde março,
apenas captação de múltiplos órgãos (morte encefálica),
após testagem de Swab PCR-RT”, informa Camila Chieratto, enfermeira responsável pela Comissão Intrahospitalar
de Transplantes (CIHT) da Fundação Padre Albino. Desta
forma, pacientes que falecem de coração parado e poderiam doar córneas não estão sendo entrevistados para
tal finalidade, acrescenta ela. No entanto, Camila diz que
“mesmo com menor número de potenciais doadores estamos com taxa de efetivação de 85%, ou seja, as famílias
estão aceitando a doação de órgãos”.
A enfermeira enfatiza que todo o processo de doação
e captação segue rigoroso protocolo sanitário. “A segurança do doador, dos profissionais e dos transplantados
é de suma importância para o sucesso, assim como a
conscientização das famílias que, em um momento de
tristeza, proporcionam alegria e esperança para outros”,
finaliza.
O Brasil possui o maior sistema público de transplantes no mundo. A doação de órgãos em vida é restrita e
cerca de 90% são provenientes de doadores falecidos.
Apesar de o Brasil ser o segundo país em números absolutos de doadores no mundo, cai para a 33ª posição
em proporção ao tamanho da população.
Atualmente, mais de 30 mil pacientes aguardam por
um transplante. Do total de potenciais doações, cerca
40% não são autorizadas pela família e outras 10% são
perdidas por falhas no manejo clínico do paciente em
morte encefálica.
Comunicação FPA

2020 já registrou 15 doadores.

Enfermagem do HPA recebe treinamento
sobre cateter ‘port-a-cath’
No período de 02 a 04 de setembro, os coordenadores do Serviço de Enfermagem e enfermeiros do Hospital
Padre Albino (HPA) receberam capacitação teórico/prática
sobre “Cuidados de enfermagem no manuseio do cateter
venoso central de longa permanência totalmente implantado” (Port-a-cath). A capacitação foi realizada em sala de
treinamento, com todas as normas de segurança recomendas em função da pandemia do novo Coronavírus.
A capacitação, ministrada pela enfermeira Ana Lúcia
dos Santos, do Núcleo de Educação Permanente, enfermeira Regina Perpétua Pardim, responsável técnica pelo
Serviço de Enfermagem, ambas do HPA, e enfermeira Isabela Cruz Paleuco Galiardo, especialista em Oncologia,
visou a segurança e a qualidade para infusão de medicamentos durante o tratamento.

“O cateter venoso central de longa permanência totalmente implantado (Port-a-cath) é dispositivo utilizado
para administração de medicamentos e quimioterápicos.
Quando o médico indica a colocação de um cateter totalmente implantado, está visando segurança, conforto e
qualidade para infusão de medicamentos durante o tratamento. Portanto, é de extrema importância a existência de enfermeiro capacitado e treinado para desenvolver os procedimentos necessários com segurança para
minimizar os riscos que o paciente corre durante todo o
tratamento”, explicaram as enfermeiras. “A padronização
das ações e o treinamento constante dos enfermeiros
qualificam o cuidado prestado e são de suma importância para que haja uniformidade e consenso dos profissionais”, complementaram.

CIPA do HPA elege membros
da Gestão 2020/2021
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
elegeu os membros para a gestão 2020/2021 do Hospital
Padre Albino. A votação foi feita entre os colaboradores
durante o mês de setembro. Os eleitos foram Flávia Herédia Miotto, Valéria Francheto, Ana Carolina Stuginski,
Ailton Silva Ribeiro, Adriani Izabel Moraes, Lucilene Castro
Sperandio, Juliana Nascimento, Vanderlei Francisco Ferreira, Amanda Angélica Aziani, Anderson Roberto, Damaris
Eloá Lúcio, Maitana Canassa Toledo, Vanessa Roberta Fujitani, Irenilda Meneguecci e Cleiton Arquimedes da Silva.
A principal função da CIPA é prevenir acidentes por
meio da verificação do cumprimento das instruções de
trabalho, fiscalização das instalações e processos, notificar ocorrência de perigos e riscos não mapeados para
a gestão de saúde e segurança do trabalho.
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Hospitais comemoram o Dia Mundial
da Segurança do Paciente
Divulgação

Na árvore da gratidão, homenagem a um colega
de trabalho.
Nos Hospitais da Fundação Padre Albino, o Núcleo
de Segurança do Paciente (NSP) é o responsável por
acompanhar, monitorar e trabalhar ações voltadas para
o fortalecimento e observação da segurança do paciente. No dia 17 de setembro, a partir das 6h, várias atividades marcaram o Dia Mundial da Segurança do Paciente,
campanha internacional que busca reduzir riscos ligados à assistência em saúde.
Na entrada dos hospitais, os colaboradores foram
abordados e informados sobre a importância da segurança do paciente e que este ano o tema foi “Profissionais de Saúde Seguros, Pacientes Seguros”, pois para
que o profissional trabalhe de forma segura é preciso
que esteja bem, o que beneficia também o paciente. A
programação também contou com dinâmica do GAT
(Grupo de Apoio ao Trabalhador), em parceria com o
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), mostrando a importância da saúde física e mental para o colaborador da
saúde. Houve distribuição de laços na cor laranja, em

alusão ao dia, e de marca páginas, com as metas internacionais de segurança do paciente. Todas as refeições
servidas no dia, tanto para colaboradores como para
pacientes, foram entregues em marmitas adesivadas
lembrando a data.
No hall principal dos hospitais foi montada a “Árvore
da Gratidão”, onde o colaborador fez elogio a um colega
de trabalho para homenageá-lo, expressando toda gratidão e respeito ao seu companheiro do dia-a-dia. Todo
profissional citado nas mensagens recebeu seu bilhetinho e um “mimo”, demonstrando o quanto é importante para a Instituição e principalmente para o paciente.
A ação foi coordenada pelas enfermeiras do Núcleo de
Segurança do Paciente do Hospital Padre Albino, Ana Laura Ribeiro Flores, e do Hospital Emílio Carlos, Veridiana Taquetti, por Alice Pedrassoli Netto, Técnica de Enfermagem
do HPA, Letícia Carla Salvador e Janaína Pedroso Magrini,
auxiliares administrativas do Núcleo de Qualidade.
Autoavaliação e relaxamento
O profissional de educação física Rodrigo Matheus,
do GAT, e os Técnicos em Segurança do Trabalho Wellington Miletta e Adalberto Bernardo, do SESMT, realizaram atividade de autoavaliação e relaxamento para cerca de 150 colaboradores. O objetivo foi proporcionar
pausa na jornada de trabalho contribuindo para melhor
atendimento aos clientes, seguindo a premissa de profissionais seguros, pacientes seguros. A ação respeitou
todas as medidas de prevenção da COVID-19.
Entrevista
Equipe de profissionais foi entrevistada na rádio Nativa-FM para falar sobre o tema. Participaram da entrevista Ana Laura R. Flores, Leandro Martins, enfermeiro
coordenador do Hospital Emílio Carlos, e Deniz Simiel,
psicólogo da instituição. Na entrevista, os profissionais
ressaltaram que “a situação dramática dos trabalhadores
da saúde que atuam na linha de frente do cuidado aos
pacientes com a COVID-19 levou a OMS a definir ‘a segurança do trabalhador da saúde’ como tema da campanha
deste ano, porque a segurança do trabalhador da saúde
está diretamente associada à segurança do paciente”.

07

Na saúde e na doença
E foi na adversidade, na enfermidade e no amor
que, juntos, enfrentaram a COVID-19 na Unidade para
Respiratórios Agudos no Hospital Emílio Carlos. Casados, Mariulda Luciano Zago de Albuquerque, 43 anos,
e Eduardo Torres de Albuquerque, 50 anos, de Catanduva, permaneceram internados de 19 a 24 de setembro devido aos sintomas da doença. “Ajudamos um ao
outro. Se estivéssemos sozinhos, certamente desanimaríamos. Foi uma experiência difícil. Quem cuidaria
dela se eu morresse? Eu tive medo de não viver, de
deixá-la sozinha. E ela sempre esteve lá me dando força; sei o quanto ela me ama”, disse Eduardo. “Estamos
bem; ainda sentimos muita fraqueza, mas felizes por
estarmos nos recuperando juntos”, contou.
Ambos ressaltam o amor como um dos principais motivadores para a cura. “Deus colocou muitos profissionais
bons no nosso caminho. Todos os funcionários, desde a recepção até o médico, nos trataram com muito amor. Deus
foi maravilhoso conosco e somos gratos por vencermos
mais essa juntos”, finalizou Eduardo, ao contar sobre a esposa, grupo de risco devido a câncer já tratado. “Ela ficou
comigo o tempo todo e isso me fortaleceu”.
Comunicação FPA

Mariulda e Eduardo enfrentaram juntos a COVID.

O valor da vida: depoimentos de quem venceu a COVID-19
Comunicação FPA

Sebastião ao deixar a URA.
"O que não te mata, te fortalece". Com este bordão Sebastião Antônio Batista, de Pirangi, venceu a
COVID-19. Internado na Unidade para Respiratórios
Agudos (URA) no Hospital Emílio Carlos no dia 20 de setembro, ele recebeu alta no dia 24 e seguiu tratamento
em casa. “Sou outra pessoa hoje; valorizo mais a vida
e a minha família, que foi tudo pra mim, sem falar nos
funcionários da saúde que são pessoas sensíveis. Fiquei
muito emocionado com a equipe de trabalho da Fundação Padre Albino. Não tenho palavras para esse maravilhoso atendimento”.
Ao receber alta, Sebastião contou que nunca imaginou que passaria por isso e desde sua internação só
pensava que não sobreviveria. “O desespero é muito

grande e não se vê luz. Só ficava imaginando que seria
o próximo. Peço a vocês que não deixem de se cuidar.
Usem máscara, respeitem todas as normas de segurança. Se acontecer com vocês irão perceber que nossa
vida não vale nada, nem um real rasgado”, alertou.
Mais histórias
Castorino Honório Neto, 72 anos, de Palmares Paulista, deu entrada na URA no dia 21 de setembro, permanecendo na unidade até o dia 28. “Graças a Deus fui
cuidado com muito carinho. Muito obrigado a todos
que cuidaram de mim!”
Já Oswaldo Domingos Pereira, 74 anos, de Catanduva, ficou internado de 10 a 25 de setembro. “Foi o
melhor atendimento que já recebi. Todos os envolvidos são excelentes seres humanos e profissionais. Tive
muita sorte!”
Maria Davina Bassani Manzoni, 61 anos, de Ariranha, deu entrada na URA no dia 27 de setembro e recebeu alta no dia 1º de outubro. “Foram os momentos
de maior dificuldade da minha vida. Tive medo e muita
tristeza, mas encontrei o carinho da equipe hospitalar
que em nenhum momento me abandonou. Deus e o
apoio da minha família me mantiveram viva.”
Cláudio Roberto do Carmo, 47 anos, de Catanduva,
confirmado para a COVID-19, precisou ser internado na
URA no dia 2 de outubro. Estabilizado, recebeu alta no
dia 6 do mesmo mês. “Agradeço a todos, desde a limpeza até a enfermagem e médicos. Recebi excelente tratamento e estou feliz por sair vivo”.
José Ricardo Moreto, 40 anos, de Urupês, buscou a
URA no dia 2 de outubro. Após quatro dias de internação, recebeu alta. “Apesar de ter sido uma experiência
muito desagradável, fui muito bem tratado pela equipe,
que atende todos os pacientes com dedicação e amor”.

Patrícia Cristina Ramos, 46 anos, de Catanduva, foi
internada na URA no dia 22 de setembro, permanecendo 11 dias por complicações da COVID-19. “Foi uma experiência terrível; não desejo isso para ninguém, mas
graças a Deus a equipe do hospital foi muito atenciosa
e cuidadosa. Só tenho a agradecer!”
Áurea Carvalho Furlan, 82 anos, de Urupês, ficou 16
dias internada e venceu a doença! “Estou feliz por estar
saindo e mais feliz ainda por ter sido muito bem atendida. Desejo saúde e felicidade para todos, tanto para
quem entra quanto para quem sai.”
Célia Ap. Hernandes de Magalhães, 56 anos, de Catanduva, precisou ser internada de 22 a 26 de setembro. “Fui muito bem tratada e estou saindo bem. Os funcionários são nota mil”.
Só quem passa pela experiência entende o medo da
morte e o sofrimento de estar isolado da família. Tereza
Ferreira Cândido, 58 anos, de Fernando Prestes, ficou
em isolamento na URA por 4 dias. Saiu muito agradecida à toda a equipe. “Muita gratidão a todos, principalmente à vida.”

HPA promove SIPAT 2020
O Hospital Padre Albino (HPA) realizou, de 28 de setembro a 02 de outubro, a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes (SIPAT), com a participação de cerca de 700
colaboradores. O objetivo deste ano foi conscientizar sobre a continuidade da prevenção à COVID-19. Os setores
do hospital participaram de quiz com perguntas sobre o
tema, além de receberem porta-máscara. A SIPAT foi realizada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do HPA.
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UNIFIPA retoma, de forma gradual,
atividades dos cursos
Comunicação FPA

Sala de aula sinalizada para manutenção do
distanciamento.
No último dia 21 de setembro, a UNIFIPA retomou,
de forma gradual, às atividades práticas e de laboratórios dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Enfermagem
e Medicina, cumprindo as determinações das autoridades federais, estaduais e municipais com relação à COVID-19 e seguindo seu Plano de Retomada das Aulas.
Segundo informações da pró-reitora Acadêmica e de
Graduação, Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, de acordo com
o Plano de Retomada das Aulas os ambientes universitários
foram preparados estruturalmente, com disponibilização
de totens dispensadores de álcool gel, tapetes sanitizantes
e termômetros digitais nas três entradas do campus sede.
“Equipe de funcionários, docentes e alunos dos cursos de
Biomedicina, Enfermagem e Farmácia foi capacitada para
acolhimento e ações de biossegurança e vigilância da saúde na comunidade acadêmica”, disse a pró-reitora.
A Profa. Maria Cláudia esclareceu que a UNIFIPA instalou Central de Monitoramento, composta por docentes, pró-reitoria Acadêmica e de Graduação e alunos da
2ª e 3ª séries do curso de Medicina, que realiza acompanhamento diário e em tempo real da saúde dos alunos,
por meio de respostas a questionário no próprio celular,

através do aplicativo QRCode. Depois desse processo, o
aluno recebe pulseira, que garante livre acesso ao Campus naquele momento. “Essa Central emite relatórios
informando a condição dos alunos aos coordenadores
dos cursos e gestores”, acrescenta.
Todo o prédio foi sinalizado para manutenção do distanciamento e distribuído material informativo acerca
das medidas de higiene e segurança contra a COVID-19.
“Pedagogicamente foram elaboradas estações para estudos práticos, com base em metodologias ativas de ensino-aprendizagem”, finaliza Profa. Maria Cláudia.
O reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, acompanhado da pró-reitora Acadêmica e de Graduação, esteve em todas as salas de aula dando boas-vindas aos
alunos. “A repercussão da retomada das aulas entre os
alunos foi muito positiva”, disse Dr. Jimenes.
Campus São Francisco – Também retornaram, gradativamente, alunos do 1º ano do curso de Administração, instalado no Campus São Francisco. Eles receberam
informações sobre como se dará o processo de continuidade das aulas presenciais e online até o final deste ano.
Comunicação FPA

Egressa da Medicina/FAMECA
palestra em webinar
internacional
À convite da Universidade de Aveiro, Portugal, a
UNIFIPA integrou o comitê científico de webinar que
discutiu o cenário atual do enfrentamento da COVID-19, sob a realidade de vários países. Com o título ‘International COVID-19 Webinar: current scenario,
opportunities and challenges’ (Webinar internacional
COVID-19: cenário atual, oportunidades e desafios), a
Dra. Izabela Brugugnolli, egressa do curso de Medicina/FAMECA da UNIFIPA, proferiu a palestra "A glimpse
in intensive care of COVID-19 patients: an experience
from Brazil" (‘Um vislumbre na terapia intensiva de pacientes com COVID-19: uma experiência do Brasil’).
“A webinar multidisciplinar reuniu os principais especialistas de todo o mundo para compartilhar dados
vitais sobre COVID-19, enfatizando a importância da
pesquisa, necessidades de saúde pública e oportunidades. Acredito que os resultados da minha participação foram muito positivos, além de levar o nome da
nossa instituição, na qual eu me formei, no cenário internacional”, disse Dra. Izabela, que é especialista em
Medicina Intensiva pela UNIFIPA/FAMECA.
O programa ainda contou com a participação da
Prof. Dra. Ana Paula Girol, pró-reitora de Pesquisa e
Pós-Graduação da UNIFIPA, como membro do comitê
científico do evento.
Divulgação

A saúde dos alunos é acompanhada diariamente.

Docente da UNIFIPA obtém doutorado
O Prof. Lucas Possebon, docente dos cursos de Engenharia Agronômica, Biomedicina, Farmácia e Medicina da UNIFIPA, obteve o doutorado pelo programa de
pós-graduação em Biociências da UNESP de Rio Preto.
O título foi obtido com o trabalho "Efeitos da administração da proteína Anexina A1 e do extrato da Garcinia
brasiliensis em modelo de doença pulmonar obstrutiva
crônica induzida por exposição à fumaça de cigarro".
A qualificação foi realizada no dia 08 de setembro,
às 10h, online. A banca teve a participação da Profa.
Dra. Lilian Castiglioni, da FAMERP/Rio Preto, e da Pro-

fa. Dra. Maria de Lourdes Gomes Pereira, da Universidade de Aveiro, Portugal, que aprovaram o trabalho
com elogios.
“O trabalho foi totalmente desenvolvido nas dependências da UNIFIPA, cuja infraestrutura para pesquisa é
excelente e tem permitido a realização de trabalhos importantes, com publicações em revistas internacionais
renomadas, reforçando a capacidade de investigação
científica da instituição”, disse a Profa. Dra. Ana Paula
Girol, orientadora do Prof. Dr. Lucas e pró-reitora de
Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFIPA

Curso de Enfermagem faz live para professores
da Rede Municipal de Educação
Orientações para a retomada gradual das atividades
presenciais nas escolas, com foco em sanar dúvidas dos
professores sobre a COVID-19. Este foi o assunto principal
da live realizada no dia 29 de setembro, às 18h30, pelo
canal Youtube e transmitida em tempo real no Facebook
da Rede Municipal de Ensino de Catanduva. Participaram
aproximadamente 812 professores e foram disponibilizados diversos vídeos didáticos sobre os cuidados que
os alunos, professores e demais funcionários deverão ter
em relação à limpeza dos ambientes, higiene das mãos,
não compartilhamento de objetos, orientações para serem compartilhadas por grupos de whatsapp, além de
reuniões para alunos, pais e profissionais.
“Foi muito interessante presenciar diversos comentários e reações, frente às complicações da COVID-19, pois
muitos professores relataram que não sabiam as consequências graves da doença”, ressaltou a Profa. Ma. Taís
Pagliuco Barbosa, docente do curso de Enfermagem.
Durante a live diversos assuntos, como cuidados que
os profissionais deverão tomar na retomada das atividades presenciais nas escolas e berçários foram abordados,
entre eles: O que é COVID-19? Quais são os sinais, sinto-

mas e complicações? Como é transmitida? Prevenção
dentro das escolas; limpeza e organização dos ambientes
de uso coletivo e a importância do não compartilhamento de objetos e a abordagem, também, dos berçários.
Dentre as principais dúvidas dos professores está na maneira de recepção dos alunos. “Notamos que os professores estavam receosos quanto alguns procedimentos,
tais como proceder se o aluno relatar estar com sintomas
dentro da escola; Como proceder se o aluno relatar contato com pessoa infectada; Utilização de equipamentos
de proteção individual: máscaras, viseiras, óculos e álcool
em gel”, destacaram as alunas do 4º ano de Enfermagem
Ana Júlia e Jennifer, que também fazem parte da Liga de
Primeiros-Socorros do curso.
O evento teve supervisão das docentes do curso de Enfermagem Taís Pagliuco Barbosa, Giovana Spina e Janaína
Ornelas. “Foi muito importante ver as reações dos professores, através de comentários sobre o posicionamento da
volta às aulas presenciais. Isso os motivou a abrir debate
interno sobre as reais condições estruturais e teóricas das
escolas onde atuam, para analisarem o possível retorno das
atividades ainda este ano”, analisou Giovana.

Dra. Izabela falou sobre a experiência dos hospitais
da FPA no enfrentamento da COVID-19.

Eurofarma doa 39 cestas
básicas para o Recanto
Monsenhor Albino
Por meio da campanha #EurofarmaApoia, o laboratório farmacêutico Eurofarma doou 39 cestas básicas
para o Recanto Monsenhor Albino no dia 1º de outubro.
O objetivo da campanha é praticar o amor ao próximo
e a esperança, levando alimento a instituições que cuidam de pessoas carentes.
“Acreditamos que, independentemente do que
aconteça, não existe conexão mais forte e verdadeira
do que essa. Vamos continuar alimentando os nossos
sonhos juntos”, disseram os doadores.
Divulgação

Representantes da Eurofarma foram entregar a doação.
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‘Desafios da produtividade agrícola na região’
foi tema da I Semana Agronômica da UNIFIPA
O curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA realizou sua primeira Semana Agronômica, a Semanagro,
de 13 a 15 de outubro, via plataforma Zoom. O tema,
“Desafios para a produtividade agrícola no Noroeste
paulista: fertilidade do solo, manejo da cultura de soja

e sistemas de irrigação”, teve como público-alvo professores e alunos da área, agricultores e profissionais voltados para ciências agrárias e setor agrícola.
“Com o crescimento populacional da nossa região, o
aumento nos custos da agricultura profissional e a bus-

Aluno premiado em feira nacional
O aluno Renan
Agostinho
Domene,
do 2º ano do curso de
Engenharia Agronômica da UNIFIPA, recebeu
premiação honrosa de
2º lugar por seu trabalho de pesquisa apresentado de forma oral
no XVII Encontro sobre
a Cultura do Amendoim
e II Feira Nacional do
Amendoim, que aconteceu de 10 a 14 de agosto
último, em Jaboticabal.
O trabalho de Renan foi sobre
O trabalho realizado
o amemdoim.
por Renan e os colaboradores Paulo Poli Junior, Olavo Betiol, Denizart Bolonhezi,
Ignácio de Golodoy e Marcos Michelotto “Fontes de enxofre no controle do percevejo preto, Cyrtomenus mirabilis
(Hemiptera: Cydnidae) em amendoim” avaliou diferentes
fontes de enxofre e datas de aplicação quanto ao controle

de percevejo, evidenciando redução dos danos desta praga que é uma das mais danosas na cultura do amendoim,
causando em grandes áreas produtoras enormes prejuízos fitotécnicos e econômicos aos produtores.
O aluno apresentou seu projeto de pesquisa com exposição oral e ilustrações em slides que exemplificaram
seus estudos. “Esta pesquisa visa resolver problemas sérios em relação a insetos e pragas de difícil controle nesta
cultura. No entanto, os resultados apresentados renderam bons frutos científicos e aplicáveis no campo, que foram evidenciados no evento”, disse Renan, que recebeu a
quantia de R$ 400,00 reais como premiação.
O Prof. Dr. João Paulo Ferreira, coordenador do curso
de Engenharia Agronômica, ressalta que “a UNIFIPA mantém parcerias em pesquisas e estágios com a APTA (Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio), colaborando
com diversas áreas de atuação agronômica. Esta pesquisa
foi uma dentre outras de nossos alunos que participam de
extensões e iniciação cientifica com bolsas PIBIC”. Renan é
bolsista PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) e realiza estágio com o orientador e pesquisador Dr. Marcos Michelotto, da APTA, em Pindorama/SP.

Curso de Enfermagem promove 2º Ciclo de debates interdisciplinares
Dando continuidade às ações desenvolvidas durante o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao
suicídio, o curso de Enfermagem da UNIFIPA promoveu
o 2º Ciclo de Debates Interdisciplinares “Para além do Setembro Amarelo”, abordando ações relacionadas à prevenção ao suicídio e à promoção da saúde mental, considerando a divulgação do Dia Internacional da Saúde
Mental, comemorado em 10 de outubro. Com início no
dia 17 de setembro, sempre às 19h, pela plataforma online ZOOM, as rodadas de debates foram semanais, com
palestras de profissionais da Saúde Mental, docentes do
curso de Enfermagem e das parcerias com a Secretaria
Municipal de Saúde e da Associação Mahatma Gandhi.
No dia 17, “O cuidado com a pessoa com comportamento suicida e ações de prevenção” foi tema da Enf.
Me. Kenny Paolo Ramponi, Enfermeira no CAPS IJ III
Heliópolis e na Educação Continuada do CAISM Pinel
e Membro do DEPSM/ABEnSP. No dia 23/09, a Enf. Me.
Aline Conceição Silva, membro do Centro de Educação
em Prevenção e Posvenção do Suicídio de Ribeirão Preto, abordou “Posvenção e o cuidado em saúde mental

dos profissionais da saúde”. No dia 28/09, “Articulação
em rede na saúde mental” foi tema da palestra da Dra.
Luciana Daniele Alarcon Dian, atuante em saúde da
família desde 2004, Dra. Marceli Cezaretto, especialista em Psiquiatria pelo CREMESP, e Dra. Mariana Stuchi
Graça, pós-graduada em Saúde Mental da Infância e
Adolescência.
O ciclo foi encerrado no dia 07/10 com roda de
conversa sobre “Utilização das práticas integrativas e
complementares na promoção da saúde mental” com
graduandos da Liga de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Mental do curso de Enfermagem/
UNIFIPA e mediação da Profa. Ma. Luciana B. de Oliveira
Paes, coordenadora do curso de Enfermagem/ UNIFIPA;
Prof. Me. Tiago Ap. da Silva, docente do curso de Enfermagem/UNIFIPA e Coordenador Técnico da Associação
Mahatma Gandhi; Profa. Dra. Maria Rita Braga, docente
do curso de Enfermagem e Liga de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde Mental da UNIFIPA, e Marcela Parente Bertin Monteiro, Coordenadora da Educação
Permanente da Associação Mahatma Gandhi.

Novos desafios da profissão foi tema da
2ª Semana da Farmácia UNIFIPA
Nesse cenário de inseguranças, novidades por minuto e recomendações sendo modificadas a todo momento a confiabilidade das informações é essencial.
Também é função do farmacêutico educar o paciente
e a sociedade de forma geral. Pensando nisso, o curso
de Farmácia da UNIFIPA realizou, de 14 a 16 de outubro, a sua 2ª Semana Acadêmica, com palestras on-line abordando os desafios da profissão farmacêutica
em tempos de pandemia e na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas. O evento
foi direcionado aos alunos, docentes, farmacêuticos e
demais profissionais da saúde, com emissão de certificados aos participantes.
A Semana teve a seguinte programação:
14/10 – “Atuação do farmacêutico em tempos de
pandemia: novos desafios”, por Dr. Ronaldo Carlos
Gonçalves Júnior, Secretário de Saúde de Catanduva
e Dra. Larissa Francielli de Souza Silva, supervisora da

Assistência Farmacêutica de Catanduva.
15/10 – “Plantas medicinais e fitoterápicos em
Farmácia Viva - experiência da Fait/Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva/SP”, pela Profa.
Dra. Fátima Chechetto, engenheira agrônoma e docente da Fait, Francine Campolim Moraes, farmacêutica da Farmácia Viva/SMS Fait, e Profa. Msc. Vivian
Ferrari S. Machado, farmacêutica e docente da Fait,
e “Atuação do farmacêutico em farmácia hospitalar,
incluindo atuação em centro cirúrgico e pronto socorro”, por Fabiana Colombo da S. Vanali e Tamiris
Barceloni, farmacêuticas da Farmácia Hospitalar do
Hospital Padre Albino.
16/10 – “Desenvolvimento de vacinas: contribuição do farmacêutico em pesquisa, produção e estudos
pré-clínicos e clínicos”, pela Profa. Dra. Sheila Cristina
M. P. Freitas, farmacêutica, integrante do Programa de
Cardiologia INCOR/FMUSP.

ca por atividades sustentáveis tornam-se importantes.
A Semana Agronômica promoveu palestras com conhecimento das principais técnicas de eficiência agronômica no setor agrícola, com palestrantes experientes
nas temáticas propostas”, informou o coordenador do
curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA, Prof. Dr.
João Paulo Ferreira.
No dia 13, Flávio Hiroshi Kaneko, pesquisador/docente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
falou sobre “Manejo da fertilidade do solo em área de
cerrado”. No dia 14, dois palestrantes: Efrain de Santana
Souza, pesquisador/docente da Universidade Estadual
do Tocantins e Universidade Luterana do Brasil, e Leandro Manoel, pós-graduado, com especialização em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa,
abordaram “Manejo integrado de pragas e doenças na
cultura da soja”. Finalizando a Semana, no dia 15, “Sistemas de irrigação e capacidade de campo” foi o tema de
Eliton de Mello Mendes, pós-graduado em Marketing e
tecnical & assistence em empresa do ramo.

Brincando também se aprende
Outubro é o mês das crianças. Como ensino lúdico, a Profa. Thaisa de Luca pediu que seus alunos do
1º ano do Ensino Fundamental do Colégio Catanduva,
mantido pela Fundação Padre Albino, desenvolvessem alguns jogos e brincadeiras que tivessem relação
com algo que aprenderam ao longo deste ano. “Quando se fala em criança, a brincadeira realmente é um
assunto sério. Brincar, além de divertido e prazeroso,
é essencial para o desenvolvimento e o aprendizado
dos pequenos”, disse Thaisa, que vem adotando o uso
de brincadeiras lúdicas durante a fase de atividades
remotas por conta da pandemia.
“Ao forçar a criança a assistir as aulas sentadas na
frente da tela de computador, de forma passiva, estamos indo contra a sua natureza, que é ruidosa e alegre.
Ao propormos brincadeiras, estamos indo ao mundo
delas; assim a adesão é fácil; a criança participa com
interesse, rende melhor e estabelece relação de confiança com o educador, mesmo que seja à distância”,
afirmou a Profa. Thaisa.
Reciclagem
Preservar a natureza reciclando o lixo é importante
lição que devemos passar às crianças. E a melhor maneira de fazer isso é através de exemplos. Além disso, a
conversa sobre o tema é muito importante para que as
crianças entendam desde cedo a importância da preservação da natureza. O Colégio Catanduva está sempre preocupado com as questões ambientais e colocou em prática o aprendizado através de brincadeira.
Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental cumpriram o desafio de ‘reciclar’ pratinhos de papelão, dando
nova utilidade para eles. O resultado ficou incrível. “Se
nossos filhos crescerem respeitando o meio ambiente,
a tendência é que levem este comportamento para a
vida”, disse um dos pais.
Divulgação

Atividade com pratinhos de papelão.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA CLÍNICA
•Dr. Francisco Corrêa de Almeida Moraes - Rua Teresina, 755 – Fone 17 - 3523-1652
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) Eletroencefalografia computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia e potenciais evocados audivo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera - •Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269
PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
UROLOGIA
•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº

Curso de Administração UNIFIPA promove doação
de sangue com o projeto ‘Primavera Vermelha’
No período de 8 a 12 de setembro foi realizada, on-line, a XXIX Semana do Administrador de Catanduva,
promovida pelo curso de Administração da UNIFIPA. Na
programação da Semana, a palestra de abertura foi direcionada para o projeto ‘Primavera Vermelha 2020’, iniciativa com objetivo de ressaltar a importância dessa ação
para a sociedade, bem como aumentar os estoques de
sangue e medula óssea do Hemonúcleo de Catanduva.
No dia 8 de setembro, o Major Anderson Ferreira Nunes, da Polícia Militar de São José do Rio Preto, fez a live
“Batalha pela vida: doação de sangue e medula óssea,
um ato de solidariedade”. Ele utilizou slides mostrando
as estatísticas e as dificuldades que passam os hemocentros do país, tanto para coleta de sangue, quanto para
o cadastramento para doação de medula óssea em virtude da não atualização de endereços, tornando difícil
a localização de muitos doadores. “O projeto Primavera

Vermelha tem a participação efetiva de nossos alunos,
professores e palestrantes, que fazem campanha junto
aos colegas e à população da cidade e região visando a
conscientização para doação de sangue e medula óssea
em virtude do baixo estoque do Hemonúcleo de Catanduva”, explica o Prof. Me. Marcílio Antônio Bortoluci, coordenador de Extensão do curso de Administração.
Somadas as quatro edições do projeto foram efetuadas
384 doações de sangue e 174 doações de sangue para cadastramento de doação de medula óssea. “Neste ano, em
virtude da pandemia, foram realizadas 29 doações, sendo
21 bolsas de sangue e 8 doações para medula óssea”, informa o coordenador. O projeto “Primavera Vermelha” é promovido anualmente e teve início em 2017, integrando as
atividades da Semana Monsenhor Albino. Ele possui esse
nome simbolizando a estação da Primavera e a cor vermelha do sangue humano.

Internadas, crianças
ganham presentes em
comemoração ao dia 12
O Hospital Padre Albino entregou, na manhã do dia 9
de outubro, presentes para as crianças internadas na Pediatria SUS e na Unidade de Tratamento de Queimados
(UTQ), em comemoração ao Dia das Crianças, 12 de outubro. A entrega foi feita por colaboradores do hospital
com a participação do grupo Sara & Cura, que realizou
brincadeiras em audiovisual, respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), devido a
pandemia do novo Coronavírus.
A ação, que é realizada anualmente, foi promovida pela irmã Deolinda Muti, Tatiana Silveira Sant’Ana,
enfermeira coordenadora, e Regina Pardim, responsável técnica do Serviço de Enfermagem do HPA, com a
participação especial, de forma digital, do grupo Sara &
Cura. Os presentes foram doações de colaboradores e
da comunidade.
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Gerências promovem integração
entre equipes do HPA e HEC
Após a profissionalização de sua gestão, a Fundação
Padre Albino está passando por reestruturação. Recentemente foram designados os gerentes que coordenarão as equipes dos hospitais Emílio Carlos (HEC) e Padre
Albino (HPA), que estão promovendo a integração entre os colaboradores. O objetivo é que, integradas, as
equipes atuem seguindo a mesma linha de trabalho,
padronizando assim os serviços e atendimentos prestados aos usuários dos hospitais.
Na área de Serviços estão Wandrea Nascimento, no
HPA, e Mayara Neves, no HEC; Gestão de Cuidado, Simone Trovó, no HPA, e Jefferson C. Souza, no HEC; Práticas
Médicas e Diretoria Técnica, Dr. Luís Fernando Colla da
Silva, no HPA; Práticas Médicas, Dr. Rogério Lima Duarte,
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no HEC; Qualidade, Maria Cláudia P. Barbosa, no HPA e
HEC; Hotelaria, Aline Pereira Almeida, no HPA e HEC; Faturamento, Fátima Pinto Cajuela, no HPA e HEC; e Diretoria Técnica, Dr. Jussemar Roces Rios, no HEC.
“A Fundação Padre Albino, que tem como missão a
busca pela excelência na atuação nas áreas da saúde, assistência, ensino e pesquisa, com uma gestão transparente, empreendedora, sustentável e atenta aos avanços tecnológicos e científicos, quer atrair e reter talentos e, assim,
colocar em prática todos os seus valores, que são comprometimento, empreendedorismo, profissionalismo, respeito, sustentação do histórico, trabalho em equipe e transparência”, pontuou a diretora de Saúde e Assistência Social
da Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti.

HEC recebe doação de ventiladores
O Hospital Emílio Carlos recebeu da fábrica catanduvense de ventiladores Tron 15 unidades para amenizar os efeitos do calor nos pacientes internados. A Tron
se sensibilizou com as altas temperaturas e atendeu
prontamente ao pedido da Fundação Padre Albino.
“Este tipo de ajuda nos auxilia no tratamento dos
pacientes SUS do Hospital Emílio Carlos. Somos muito
gratos pela doação”, disse Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência Social da FPA.
Doação ACE
A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva/ACE promoveu campanha de arrecadação de brinquedos entre o comércio da cidade e recebeu mais de 2
mil brinquedos, que foram divididos e doados para várias instituições, entre elas o setor de Pediatria do Hospital Padre Albino. As crianças internadas nas alas SUS
da Pediatria e Unidade de Tratamento de Queimados
receberam os presentes no dia 09 de outubro.

Divulgação

No dia 22 de agosto foi realizada a Live solidária
“Arrecada MTNET”, que arrecadou 2.441 litros de leite e
400 kg de alimentos, divididos entre a Fundação Padre
Albino, Santa Casa de Novo Horizonte e Santa Casa de
Ibitinga. A live, transmitida pelo Facebook e YouTube,
contou com a participação especial dos cantores João
Stelutti e Alice Ianes e apresentação de Piracicabano.
Divulgação

Tron doou 15 ventiladores ao HEC.

Divulgação

A arrecadação foi dividida entre a FPA e mais
duas entidades.

Mobilização miofascial
No dia 24 de setembro, a Live da EDUCA abordou
a prática da mobilização Miofascial na otimização de
resultados físicos e musculares. O tema foi debatido
pelo Especialista em Fisiologia e Nutrição Esportiva
Sérgio Braga, bacharel em Educação Física pela UNIFIPA e cursando mestrado pela Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto/USP. O Prof. Dr. Lula foi
o docente entrevistador dessa live.

Setembro Dourado
Lanche especial como forma de agradecimento.

AME Catanduva é destaque no Estado
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Grupo
de Gestão Ambulatorial da Coordenadoria de Gestão de
Contratos e Serviços de Saúde, divulgou o relatório de
avaliação do primeiro semestre de 2020 do Ambulatório
Médico de Especialidades (AME) Catanduva, sob gestão
da Fundação Padre Albino. De acordo com a avaliação
final, “a Unidade encerrou o semestre com todas as linhas

Novas cadeiras A Fundação Padre Albino, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus e como medida
de prevenção, reestruturou as recepções do Hospital Emílio Carlos, mantendo o distanciamento preconizado pelo
Ministério da Saúde e autoridades sanitárias. Uma das medidas foi a aquisição de novas cadeiras, que já foram instaladas e garantem aos pacientes a segurança necessária.

Live arrecada mais de 2.800 itens

Colaboradores da URA são valorizados pela comunidade
Os colaboradores da Unidade para Respiratórios
Agudos/URA, que atendem pacientes suspeitos e confirmados para a COVID-19, receberam carinhosa e doce
surpresa nos horários de intervalo durante a terceira
semana de outubro. Magdalena Sbrolini de Paula (Tia
Lola) e o Serviço de Nutrição do Hospital Emílio Carlos
prepararam lanches especiais como forma de agradecimento por toda coragem e dedicação aos pacientes
contaminados pelo coronavírus.
Café especial O Serviço de Nutrição do Hospital
Emílio Carlos e a empresa de sucos Fatto Bene promoveram café especial para os colaboradores que atuam
na URA no dia 5 de outubro. No período da tarde foram
entregues lanches, sucos e sobremesas como forma de
agradecimento aos profissionais que estão atuando no
combate à doença.
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de contratação acima do volume pactuado”. Todos os indicadores foram cumpridos integralmente.
A gerente administrativa do AME, Karulini Polo,
disse que em reunião na Secretaria de Estado da Saúde foi informado que somente 12 AMEs, dos 60 do Estado, conseguiram cumprir as metas e o de Catanduva
foi um deles.

Programa Mulheres de peito
No dia 14 de outubro, o AME Catanduva, sob gestão
da Fundação Padre Albino, orientou pacientes e colaboradoras sobre a importância da prevenção do câncer
de mama e apresentou o programa “Mulheres de Peito”,
com objetivo de detectar precocemente a doença e facilitar o acesso ao tratamento.
O programa é do Governo do Estado de São Paulo
para mulheres de 50 a 69 anos, que podem agendar
atendimento, sem necessidade de pedido médico, pelo
telefone 0800-779-0000.

No mês de setembro é realizada a campanha “Setembro Dourado”, com objetivo de esclarecer a população sobre a importância do diagnóstico precoce do
câncer infanto-juvenil, em especial nas suas formas
hereditárias. Os alunos Vítor Favaretto, Davi Ferreira,
Mariana Xavier e Camila Ravazzi, do curso de Medicina
da UNIFIPA, sob orientação da Profa. Dra. Nilce Barril e
representando o Grupo de estudos de Genética Clínica e a instituição, participaram da campanha no Instagram. “Mais uma vez marcamos nossa participação em
evento nacional”, disse Profa. Nilce.
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Emissoras de rádio de Catanduva abraçam
o HCC pelo 5º ano consecutivo
Comunicação FPA

Os locutores e os veículos das emissoras na Praça
Monsenhor Albino.
O Hospital de Câncer de Catanduva foi abraçado
pelas emissoras de rádio de Catanduva pelo quinto ano consecutivo. No dia 19 de setembro, a partir
das 9h, na Praça Monsenhor Albino, foi realizado o 5º
Rádio Abrace HCC. Pessoas e empresas ligaram para
doações, que totalizaram R$ 8.321,00. O projeto, que
abraçou a campanha de captação de recursos para
o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) em 2016,

consiste em reunir as emissoras de rádio da cidade,
colocando-as em cadeia para transmitir a mesma programação. As emissoras estacionaram suas viaturas na
praça e, ao vivo, divulgaram o HCC.
Neste ano foram entrevistados o presidente do Conselho de Administração da Fundação Padre Albino, Dr.
José Carlos Rodrigues Amarante, o diretor-presidente
da Diretoria Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes, o cirurgião oncologista Dr. Ugo Vicente de Oliveira Couto, a diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação, Renata
Rocha Bugatti, a enfermeira Rosana Marcelino Braz, do
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital
Emílio Carlos, e os pacientes José Carlos Silveira, José Carlos Serpa, Marcela, neta da Sra. Aparecida Maria Beraldo
da Silva, Sonia Cristina de Souza e Roseli Aparecida Zavo.
Deste 5º Rádio Abrace HCC participaram as emissoras Jovem Pan, com Cristiano Geraldi, Bianca Denadai
e Vitor Hugo; VOX, com Gustavo Mid e Marco Antonio;
CBN, com Maurílio Lubeno; Band, com Maurício Mau-Mau; Mix, com Gê Venâncio; Nativa, com Alex Oliveira,
e Ondas Verdes, com Fábio César, e o jornal O Regional,
com Ariane Pio.

Falece o conselheiro Prof. Nelson Oliani
Faleceu na tarde do
dia 04 de outubro, no hospital de Novo Horizonte,
onde estava internado, o
conselheiro Prof. Nelson
Oliani, com 69 anos.
Nelson tomou posse
no Conselho de Curadores da Fundação Padre
Albino em 03/05/2011,
sendo membro suplente do Conselho Fiscal,
Prof. Nelson foi conselheiro com mandato até marda Fundação por 9 anos.
ço de 2021. Foi vice-diretor das Faculdades Integradas Padre Albino/FIPA
Arquivo

e vice-reitor do Centro Universitário Padre Albino/
UNIFIPA, tendo ainda realizado trabalho no Colégio
Catanduva.
Graduado em Letras (Inglês, Português e Literatura),
Administração e Pedagogia, com Pós-Graduação em
Língua Inglesa e Filosofia, Nelson foi fotógrafo profissional até 1970. Ingressou no Banco do Brasil em 1971,
onde ficou até l994. Foi professor de 1995 a 1996 e professor e assessor pedagógico e administrativo das Escolas Integradas Ressurreição de 1997 a 2009. Deixa a
esposa, Terezinha Gonçalves Oliani, a filha Nara, genro
e demais parentes.
A vaga do Prof. Nelson no Conselho de Curadores
será ocupada pelo membro suplente Gilson Antonio
Porceban.

Live Althair e Alexandre
Comunicação FPA

No dia 19 de julho aconteceu a live pró HCC da dupla
Althair e Alexandre e as arrecadações foram entregues
ao Hospital de Câncer de Catanduva neste dia 8 de outubro. A live arrecadou 630 kg de alimentos, 943 litros de
leite (foto) e R$ 200, através do QRCode do HCC. O HCC
agradece a dupla e a todos que abraçaram esta causa!

Piuka lança coleção Outubro
Rosa com renda ao HCC
Divulgação

Sinos da vitória
Depois de perder três de seus irmãos para o câncer,
Dirce Adami Riva, 73 anos, se viu na mesma batalha.
“Tive medo, mas estou muito feliz, pois estou saindo vitoriosa”, disse, após descobrir o câncer em maio, passar
por cirurgia, quimioterapia e no dia 24 de setembro sua
última sessão de radioterapia no HCC.
“A gente não quer acreditar e receber a notícia foi
mais difícil”, contou Liriane Freitas, de Pindorama. No
exame de rotina descobriu a doença e em dezembro
de 2019 sua batalha começou. No dia 17 de setembro
badalou o Sino da Esperança. “Vida nova e com muita
fé porque se não fosse ela não teria chegado até aqui”,
disse, agradecendo o apoio da equipe que a acolheu
com amor. “É uma equipe muito alto astral”, completou.
No dia 18 de setembro Antônio Veronezi, de Pindorama, e Luiz Cicotti, de Catanduva, também concluíram
suas sessões.
“Só tenho a agradecer ao HCC; é um local próximo,
sem custo, não preciso de longas horas em transporte
e aqui cada um tem papel muito importante. O tratamento é VIP. A equipe está preparada para nos atender
emocionalmente, pois chegamos aqui pensando: eu
tenho câncer, e agora?” Agradecida, Liliana Francisco da
Silva Carvalho, 51 anos, de Catanduva, concluiu dia 31 de
agosto suas sessões de radioterapia, após cirurgia e quimioterapia. “Sigam firmes na fé; tenham esperança, pois
o dia da vitória vai chegar para você como chegou para
mim. Tenha pensamento positivo; tudo passa”, disse ela.
O dia 26 de agosto foi de gratidão com o término das
sessões da Milaide Lizardo, 31 anos, e de Beneti Aranha, 55
anos, ambas de Catanduva. “Foi muito difícil o período do

tratamento. Tivemos que lidar com outras situações tristes
e superação é o que define o dia de hoje”, disse Bruna, filha
de Beneti. “A notícia desestrutura e a gente acha que não
vai conseguir, mas a batalha começa e vamos vencendo
passo-a-passo. É muita gratidão a Deus, à minha família e
à equipe que está sempre fazendo o melhor por nós. Obrigada!”, despediu-se Milaide.
“Fiz amigos aqui”, disse Márcia Cristina Estifaneli ao
tocar o Sino da Esperança no dia 21 de agosto. “Trocamos experiências, dores e agora as nossas vitórias”, dedicando o soar do sino aos pacientes que aguardavam
tratamento. De Catanduva, ela completou as sessões
de radioterapia e também passou por cirurgia e quimioterapia no HCC. “Eu não tinha noção como é um
tratamento, mas só quem passa por isso sabe como a
gente fica sensível e emocionalmente abalada e o acolhimento que tive aqui, desde a recepção até a equipe
médica, fez com que eu tivesse coragem e passasse o
tratamento com mais leveza”, agradeceu. “Sou grata a
Deus que esteve comigo o tempo todo, aos meus filhos
e amigos que me acolheram e me deram suporte”.
No mês de setembro, o Sino da Esperança tilintou
diversas vezes, simbolizando o final de mais uma etapa
na luta contra a doença para Rui Sérgio Valentin, Elias
Jesus de Carvalho, José Luiz Verdelle, Danilo Cardoso
de Faria e Paulo Sérgio Inácio, de Catanduva; Euclides
Pereira de Souza e Marinete Gomes da Silva Souza, de
Pindorama; Evanio da Silva Lima, de Itajobi; Jair André
Bergamini, de Novo Horizonte; Solange Terezinha Litrenta Briganti, de Santa Adélia; Sebastião Paschoal da
Silva, de Tabapuã, e Iracema Barbieri Baroni, de Irapuã.

A Piuka, loja de acessórios femininos catanduvense,
lançou sua coleção Outubro Rosa, com 60% das vendas destinadas ao Hospital de Câncer de Catanduva. A
coleção deste ano traz brinco, colar e pulseira folheados
a ouro 18k. As peças já estão à venda em todo o Brasil
através da loja online pelo link https://www.piuka.com.
br/colecoes/outubro-rosa
A Piuka é grande parceira do Hospital de Câncer de
Catanduva; há vários anos faz ações revertidas ao HCC.
Abrace também esta causa!
Comunicação FPA

Atendimentos O HCC instalou totem com número de
pessoas atendidas pelo Serviço de Radioterapia. A cada
paciente que conclui o tratamento o totem é atualizado.
“Cada paciente tratado é vitória para eles e para nós. Isso
nos motiva a querer ajudar mais e mais”, comemorou a
equipe que há um ano está atuando no HCC.
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