J

F

P

ANO 25 | CATANDUVA, JUNHO DE 2020 | Nº 287

A

#
USE
MÁSCARA

Mala Direta
CONTRATO

9912258848/DR SPI

Fundação Padre Albino

Fechamento Autorizado, pode
ser aberto pela ECT

COVID-19: isolamento social é extremamente
necessário, ressaltam autoridades
Em coletiva realizada no dia 20 de junho último sobre a falta de medicamentos do kit de intubação de pacientes em UTIs, o que pode colapsar
a saúde, fato ocasionado pelo COVID–19, promotores públicos e representantes dos hospitais de Catanduva, entre outras autoridades, ressaltaram que o isolamento social e o cumprimento das medidas de prevenção
são essenciais neste momento para frear a transmissão do vírus na cidade e região. Página 08.

Imprensa e Marketing

FPA recebe respiradores do Estado
A Fundação Padre Albino recebeu respiradores do Governo do Estado
de São Paulo, totalizando 15 dos 20 novos aparelhos solicitados. Os equipamentos foram escoltados e entregues pela Polícia Militar. Página 07.

O que a memória ama, fica eterno
Quando eu era pequena, não entendia o choro solto da minha mãe
ao assistir a um filme, ouvir uma música ou ler um livro. O que eu não
sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela
eternidade que vivia dentro dela e que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. Página 05.

Criado o Grupo de Estudos de Genética Clínica
e Reprodução Humana da UNIFIPA
Webconferência realizada no dia 21 de maio último marcou a criação
do Grupo de Estudos de Genética Clínica e Reprodução Humana da UNIFIPA, coordenado pela Profa. Dr. Nilce Barril. Página 06.

AME Catanduva reestrutura unidade
para continuidade do atendimento
Mesmo com a pandemia, a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, preocupada com a assistência prestada aos
pacientes, continua, de forma estruturada, a ofertar serviços de saúde.
Para atender aos pacientes dos 19 municípios da área de sua abrangência, reestruturou a unidade com medidas e ações para enfrentamento
do Coronavírus, conforme recomendações da Organização Mundial de
Saúde (OMS). Página 11.
Divulgação

A FPA já recebeu 15 respiradores.

Biomedicina oferece pós-graduação semipresencial
O curso de Biomedicina das Faculdades Integradas Padre Albino/
UNIFIPA está com inscrições abertas para curso de Pós-Graduação Lato
Sensu/Especialização em Microbiologia e Imunologia Clínicas. Semipresencial, o curso terá a duração de 18 meses e início neste mês de
julho. Página 09.

Cuide-se #EmCasa
A Academia UNIFIPA iniciou no final do mês de maio o projeto Cuide-se #Em Casa, que promove aulas de alongamento e pilates solo com
orientação e segurança via plataforma ZOOM. Página 06.

Lean nas Emergências apresenta
melhorias em processos
Implantado no Hospital Padre Albino desde fevereiro deste ano, o projeto ‘Lean nas Emergências’ vem apresentando indicadores positivos na resolutividade e rapidez dos processos internos, proporcionando benefícios
aos pacientes do Pronto Socorro e para os funcionários. Página 07.
Live No dia 5 de junho o DJ Lincoln, de Santa Adélia, promoveu live
solidária pró Hospital de Câncer de Catanduva e arrecadou mais de 1.600
itens alimentícios e de higiene. Última página.
Divulgação

Funcionários na entrada orientam os pacientes.

02

Junho/2020

EXPEDIENTE
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação
Padre Albino.
Conselho de Curadores
• Antonio Hércules - presidente
• Antonio José dos Santos
• Bento Geraldo Salles Neto
• João Antonio Corniani
• Joaquim Carlos Martins
• José Carlos Rodrigues Amarante
• José Silas Januário
• Laer Sérgio Dervelan
• Luiz Marcos Garcia
• Natalin Antonio Natalício
• Nelson Aparecido Oliani
• Nélson Jimenes
• Nélson Lopes Martins
• Olegário Braido
• Pedro Gonzaga da Silva Netto
• Renato Centurion Stuchi
• Rodrigo Alonso Garcia
• Padre Sylvio Fernando Ferreira
• Vanderlei Carlos Facchin
• Vicente Chiavolotti
Membro Representativo do Bispado de Catanduva
Dom Valdir Mamede
Membros Conselheiros Suplentes
Gilson Antonio Porceban
Mário Luís Trassi Colnagi
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Membros
Antonio Marcos Devitto
Dr. Diomar Paleta
Luciano Sanches Fernandes
Marcos Marcelo Murari
Prof. Nelson Lopes Martins
Renato Centurion Stuchi
Dr. Vanderlei Carlos Facchin
Vicente Chiavolottii
DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente
Reginaldo Donizeti Lopes
Diretor Administrativo/Financeiro
Heliton Wagner Benetelli
Diretora de Educação
Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira
Diretora de Saúde e Assistência Social
Renata Aparecida Rocha Bugatti
CONSELHO FISCAL
Membros Efetivos: Gilson Antonio Porceban
Mário Luís Trassi Colnagi
Laer Sérgio Dervelan
Membros Suplentes: José Silas Januário
Luiz Marcos Garcia
Pe. Sylvio Fernando Ferreira
Membros Honorários
Antonio Alberto Gonçalves Mergulhão
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Pe. Jeová Bezerra da Silva
Dr. João Righini
Dr. João Walter Agudo Romão
José Altêmio Ferreira
Dr. Luiz Celso Hernandes Teles
Dr. Renato Segura Ramires Jr.
Pe. Synval Januário

Editor
Mauro Tadeu Assi - MTb 11.895
Colaboração
Marcella Milani - MTb 74.159
Márcia Bernardes - MTb 54.480
Criação e Editoração: Diego Miler Design
As matérias assinadas são de inteira responsabilidade
de seus autores e não refletem necessariamente
a opinião do Jornal
e-mail: imprensa@padrealbino.com.br
www.fundacaopadrealbino.org.br

EDITORIAL

Mudança para pior. Infelizmente!
Da edição passada para esta muita coisa mudou. E para pior, infelizmente!
Dia 25 de maio tínhamos 101 casos e 08 óbitos, confirmando-se as previsões de que o vírus se
espalharia pelo interior do Estado. Os boletins diários divulgados pela Fundação e pela Prefeitura
continuaram informando o aumento dos casos.
Em 22 de junho tínhamos 376 casos confirmados
e 19 óbitos! Aumento de mais de 100% nos óbitos
e de mais de 300% nos casos confirmados.
O interior do Estado já ultrapassou a capital
no número de infectados e muitos hospitais públicos de diversas cidades estão com 100% de
ocupação dos leitos de UTI. Na contramão, a população continua participando de festas, churrascos e indo fazer compras com a família toda!
Apesar do coronavírus, de quem vamos falar
ainda, temos que tomar cuidado com a dengue, a
rinite, assunto da nossa edição passada, e agora,
no inverno, com a sinusite, que surge após gripes
ou crises alérgicas. Esta matéria está na página 04,
que também informa o que é o Ministério Público, tão falado nos últimos meses. Para as donas
de casa começa a seção nova “Erros na cozinha”.
Na página 05, “O que a memória ama, fica
eterno”. O título é de Adélia Prado, mas a autora
do texto é Fabíola Simões. Vale a pena ler.
A UNIFIPA passou a contar com Grupo de Estudos de Genética Clínica e Reprodução Humana,
criado através de webconferência realizada no
dia 21 de maio último. Em tempos virtuais, a Academia da UNIFIPA está desenvolvendo o projeto
“#Cuide-seemcasa, com aulas online, o curso de
Biomedicina abriu inscrições para pós-graduação
semipresencial em Microbiologia e Imunologia
Clínicas e a pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação realiza nos meses de julho e agosto curso internacional de extensão online sobre obesidade
e reprodução, ministrado por professores da Universidade de Aveiro, Portugal, e da Universidade
de Newcastle, Austrália.
Muitas lives têm sido realizadas. O curso de
Educação Física lançou o projeto Live da Educa,
com vários encontros já realizados, e que pretende ser estendido para este mês de julho. A live do

curso de Biomedicina teve a autoestima como
tema e o DJ Lincoln, de Santa Adélia, em sua live
pró HCC, arrecadou mais de 1.500 itens.
O Núcleo de Internacionalização da UNIFIPA
não para de oferecer oportunidades. Está divulgando o I Simpósio Internacional em Bioengenharia de Tecidos, o minicurso sobre Balanced
Scorecard, que tem o apoio da Pearson College
London, e vaga para programa de pós-doutorado
internacional na Universitè livre de Bruxelles. Por
fim, a UNIFIPA homenageou seus funcionários
pelo trabalho em equipe no enfrentamento da
pandemia do COVID-19 e o curso de Enfermagem
participa de grupo de pesquisa da UFSCar sobre o
novo Coronavírus.
Até o fechamento desta edição, o governo do
Estado havia enviado 15 dos 20 respiradores solicitados pela Fundação Padre Albino. Aliás, duas
coletivas foram realizadas para tratar sobre a pandemia. No dia 12 de junho para informar sobre o
desabastecimento de medicações usadas para intubação e ventilação mecânica no tratamento de
pacientes com COVID-19 e de pacientes de outras
patologias que necessitem desse mesmo recurso,
convocada pelos hospitais, e no dia 20, convocada pelo Ministério Público de Catanduva, sobre a
gravidade da situação e a necessidade do isolamento social e do cumprimento das medidas de
prevenção.
Já o AME Catanduva reestruturou sua Unidade para continuar o atendimento a seus pacientes, assim como, novamente, foi muito bem avaliado pela Secretaria de Estado da Saúde.
A campanha “Amigos da Fundação Padre Albino unidos contra o Coronavírus” continua recebendo doações, assim como o HCC, cuja doação
veio de São Paulo. Para finalizar, uma boa notícia:
depois de dois meses, o Sino da esperança do
HCC badalou duas vezes, anunciando o término
do tratamento de pacientes.
Obrigado pela companhia, boa leitura e até a
próxima edição.

O editor

O que é uma oração?
A oração não acontece simplesmente quando nos ajoelhamos ou colocamos nossas mãos juntas e nos
concentramos e esperamos pelas coisas de Deus.
Pense positivo e deseje o bem para os outros. É uma oração.
Quando você abraça um amigo. É uma oração.
Quando você cozinha algo para alimentar a família e os amigos. Isso é uma oração.
Quando dizemos aos nossos entes próximos e queridos, 'manuseie com cuidado' ou 'cuide-se'. Isso é uma
oração.
Quando você está ajudando alguém em necessidade, dando seu tempo e energia. Você está orando.
Quando você perdoa alguém de coração Isso é oração.
A oração é:
Uma vibração.
Um sentimento.
Um pensamento.
A oração é a voz do amor, amizade, relacionamentos genuínos. A oração é uma expressão do seu ser silencioso.
Continue orando sempre...
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O incômodo da sinusite
A sinusite é inflamação no seio da face. Ela surge após gripes ou crises alérgicas, que favorecem
o acúmulo de muco. Embora fungos, vírus e bactérias sejam os maiores vilões, o desvio de septo
também é um causador.
Os sintomas mais comuns são dor na face, nariz entupido, tosse e produção de catarro amarelado. Na sinusite aguda, os sintomas duram até
12 semanas Já a crônica ultrapassa esse período.
Embora existam muitas teorias, ainda não há
uma conclusão sobre por que algumas pessoas
sofrem por maior tempo. Cientistas suspeitam
que a imunidade baixa e a existência de bactérias
mais resistentes sejam as principais causas.
Usar e abusar de líquidos assim que surgem os
primeiros sinais de gripes, resfriados ou alergias é
o melhor para evitar a sinusite. Não custa lembrar
a dica de beber dois litros de água por dia, além
de recorrer ao soro fisiológico para lavar o nariz.
O ideal é que ele seja usado morninho. Se estiver gelado, as narinas tendem a se contrair, o que
provoca desconforto. Essas medidas ajudam a
diluir secreções e facilitam sua eliminação. Aliás,
você sabia que os seios da face são cobertos por
uma mucosa, película que ajuda a expelir sujeiras
graças à produção de secreção?
Para afastar uma sinusite alérgica são indicados os corticoides, com ação anti-inflamatória. Já
as que surgem a partir de gripes têm seus sintomas amenizados com antigripais e descongestionantes. As de origem bacteriana podem ser tratadas com antibióticos. Quem decide é o médico,
sempre!

ERROS NA COZINHA
Lavar as carnes debaixo da torneira.
Primeiro, você perde nutrientes. A carne fica
esbranquiçada. Segundo, a contaminação que
existe vai aumentar, porque aumenta a quantidade de água e as bactérias vão penetrar mais ainda.
A única carne que se lava é o peixe e só para tirar
escamas e a barrigada.
Colocar detergente direto na esponja, o
que leva ao exagero.
O detergente nunca deve ser colocado direto na esponja. Vai ser muito difícil enxaguar todo
esse detergente. O resto de detergente que fica
junto com os alimentos pode no futuro dar um
problema para a sua saúde. Para limpar sem exagero, você precisa apenas de oito (8) gotas de detergente em um litro de água.
Usar tábua de carne de madeira.
Na tábua de madeira as bactérias ficam te
aplaudindo! Tábua tem que ser de plástico ou vidro.

Para lavar o nariz, segue uma receita simples:
ferva 250 ml de água e espere amornar. Junte
uma colher de chá de sal grosso e duas colheres
de chá de bicarbonato de sódio. Misture. Use um
conta-gotas para pingar nas narinas.

CULINÁRIA

Batata laminada
Ingredientes
• 4 batatas
• Azeite
• 1 ramo de alecrim
• 1 dente de alho
• Sal
• Cebolinha
• 30 g de manteiga
Modo de preparo: corte um pedaço da parte
de baixo da batata para evitar que ela role e faça
cortes finos. Cubra o fundo de uma panela com
azeite e acrescente o alho e o alecrim. Coloque as
batatas em uma assadeira e despeje o azeite por
cima e tempere com sal e pimenta. Leve ao forno
para assar a 180º por 60 minutos. Pique a cebolinha e coloque na panela com o alho e o alecrim.
Em seguida, acrescente a manteiga e assim que
derreter, pincele por cima das batatas. Finalize
com a cebolinha e bom apetite!

“A verdadeira motivação vem
de realização, desenvolvimento
pessoal, satisfação no trabalho
e reconhecimento”.
Frederick Herzberg

DATAS
COMEMORATIVAS
01 – Dia da vacina BCG
02 – Dia do hospital
04 – Dia do operador de telemarketing
08 – Dia do panificador
09 – Dia do soldado constitucionalista
10 – Dia da pizza
12 – Dia do engenheiro florestal
13 – Dia do cantor, do engenheiro sanitarista e
mundial do rock
14 – Dia do propagandista de laboratório
16 – Dia do comerciante
17 – Dia da proteção de florestas
18 – Dia do trovador
19 – Dia do futebol e da caridade
20 – Dia da amizade e pan-americano do engenheiro; aniversário da chegada do homem a Lua
(1969)
22 – Dia do trabalhador doméstico
23 – Dia do guarda rodoviário
25 – Dia do colono, do escritor e do motorista
26 – Dia dos avós
27 – Dia do motociclista
28 – Dia do agricultor

Biscoito de polvilho assado
sem lactose e sem glúten
Ingredientes
• 2 xícaras de polvilho azedo
• 1 ovo
• 1 colher de sopa de azeite de oliva
• 1 colher de chá de sal
• 1/2 xícara de água bem quente
Modo de preparo: ferva a água com sal junto
com o azeite. Numa vasilha coloque o polvilho
acrescentando à água quente misturando com
uma espátula até ficar morno. Em seguida coloque o ovo e amasse manual até que forme uma
massa que fique ao ponto de enrolar. Se acontecer
da massa ficar muito dura coloque mais um pouco
de água. A massa deve ficar macia, nem muito firme e nem mole demais, ao ponto certo de enrolar.
Leve ao forno bem quente por uns 25 minutos.

Pais na cama, bebê no berço
Desde pequena a criança precisa ser estimulada a dormir sozinha em seu próprio colchão,
orientam especialistas. Para facilitar o processo de
aprendizagem, os pais podem recorrer a certas estratégias. Conte histórias ou dê algum brinquedo
para que o bebê não se sinta sozinho.

CURIOSIDADE
O que é o Ministério Público?
É uma instituição que representa os interesses da sociedade. Ele é formado por procuradores e promotores que têm a função de defender, fiscalizar e fazer as leis serem cumpridas. A instituição não é subordinada a nenhum dos três poderes da União – Executivo, Legislativo e Judiciário. Os Ministérios Públicos Estaduais atuam de forma independente, mas são
controlados pelo Ministério Público Federal, comandado pelo procurador-geral da República.
Só podem fazer parte da instituição pessoas formadas em Direito.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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O que a memória ama, fica eterno.
Quando eu era pequena, não entendia o choro
solto da minha mãe ao assistir a um filme, ouvir uma
música ou ler um livro. O que eu não sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, na
minha meninice, era incapaz de compreender.

O tempo passou e hoje me emociono diante das
mesmas coisas, tocada por pequenos milagres do cotidiano.
É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto
o tempo leva a vida embora como vento, a memória
traz de volta o que realmente importa, eternizando

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de maio 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
Madalena Cássia R. das Neves

Contratado na função de
Auxiliar de enfermagem

Depto
HPA

Promovido para
Técnica de enfermagem

Regina Aparecida Alves Pirolla

Auxiliar de enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Vera Lúcia de Souza

Auxiliar de enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Giovana Spina

Assessora técnica administra va

Fabiane Aparecida Botelho

Auxiliar de enfermagem

HPA

Le cia de Cássia Belchior

Auxiliar de enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Adriana Silva Machado Cardoso

Instrumentadora cirúrgica

HPA

Enfermeira

Larissa C. Ba sta da Silva

Auxiliar de laboratório

HPA

Técnica de laboratório

Jussara Eloisa de Paula

Copeira

HPA

Lactarista

UNIFIPA

Docente nível III
Auxiliar de banco de sangue

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em maio, que vestem a camisa da Fundação
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Michele Fernanda Colombo
Ivete Henrique de Andrade Leite
Elaine Cristina Cogo
Selma Gonçalves de Freitas
Letícia Karina Borges
Paloma Santana da Silva
Tiani das Graças Bonfochi
Vânia Cristina Barbosa Lima
Lauani de Cássia Teodoro de Oliveira
Antônio Marcos Felice
Perpétua Ap. da Siqueira Bignardi
Fabiana Leite Farag

Patrícia Rodrigues de Souza
Mayara Fernanda Pereira da Silva
Maria Eduarda Machado Ferreira
Bruno Mateus Gouveia Caione
Rafaela Costa Domingues
Suelen Beirigo da Silva Ottoni
Cátia Cristina de Souza Silva
Bruna Renata de Souza
Henrique de Figueiredo Baesso
Kimberly Xavier dos Santos

João Victor Bonfim Ribeiro da Silva
Fabiana Maria Frutuoso

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Karina Ap. da Silva Oliveira Rodrigues
Energina do Nascimento

AME
Vanessa Batista de Oliveira Caldo
Sara Regina dos Santos Pagoto

COORDENADORIA GERAL
Sérgio Frois
Victor Maglio
Vinicius Ferreira de Carvalho
RECANTO MONSENHOR ALBINO
Gilvanete Furtado Pereira

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Maio/2020

momentos. Crianças têm o tempo a seu favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só
um filme; uma melodia, só uma melodia. Ignoram o
quanto a infância é impregnada de eternidade.
Diante do tempo, envelhecemos, nossos filhos
crescem, muita gente parte. Porém, para a memória, ainda somos jovens, atletas, amantes insaciáveis.
Nossos filhos são crianças, nossos amigos estão perto, nossos pais ainda vivem.
Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos
dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos
baús secretos – porque a memória é dada a segredos – estão recheados daquilo que amamos, do que
deixou saudade, do que doeu além da conta, do que
permaneceu além do tempo.
A capacidade de se emocionar vem daí, quando
nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira. Um dia você liga o rádio do carro e toca
uma música qualquer, ninguém nota, mas aquela
música já fez parte de você – foi o fundo musical de
um amor, ou a trilha sonora de uma fossa – e mesmo
que tenham se passado anos, sua memória afetiva
não obedece a calendários, não caminha com as estações; alguma parte de você volta no tempo e lembra aquela pessoa, aquele momento, aquela época...
Amigos verdadeiros têm a capacidade de se eternizar dentro da gente. É comum ver amigos da juventude se reencontrando depois de anos – já adultos
ou até idosos – e voltando a se comportar como adolescentes bobos e imaturos. Encontros de turma são
especiais por isso, resgatam as pessoas que fomos,
garotos cheios de alegria, engraçadinhos, capazes de
atitudes infantis e debilóides, como éramos há 20,
30 ou 40 anos. Descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras,
apelidos... mesmo que por fora restem cabelos brancos, artroses e rugas.
A memória não permite que sejamos adultos
perto de nossos pais. Nem eles percebem que crescemos. Seremos sempre "as crianças", não importa
se já temos 30, 40 ou 50 anos. Pra eles, a lembrança
da casa cheia, das brigas entre irmãos, das estórias
contadas ao cair da noite... ainda são muito recentes,
pois a memória amou, e aquilo se eternizou.
Por isso é tão difícil despedir-se de um amor ou
alguém especial que por algum motivo deixou de fazer parte de nossas vidas. Dizem que o tempo cura
tudo, mas não é simples assim. Ele acalma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid na dor.
Mas aquilo que amamos tem vocação para emergir
das profundezas, romper os cadeados e assombrar
de vez em quando. Somos a soma de nossos afetos,
e aquilo que amamos pode ser facilmente reativado
por novos gatilhos: somos traídos pelo enredo de um
filme, uma música antiga, um lugar especial.
Do mesmo modo, somos memórias vivas na vida de
nossos filhos, cônjuges, ex-amores, amigos, irmãos. E
mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram.
OBS: somente o título ”O que a memória ama, fica
eterno” é de Adélia Prado. A autora do texto é Fabíola
Simões.
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Criado o Grupo de Estudos de Genética Clínica
e Reprodução Humana da UNIFIPA

A Profa. Drª. Nilce Barril é a coordenadora do Grupo.

Webconferência realizada no dia 21 de maio último
marcou a criação do Grupo de Estudos de Genética Clínica e Reprodução Humana da UNIFIPA.
De acordo com a Profa. Dra. Nilce Barril, “o grupo
tem por finalidade proporcionar maior visibilidade e
aprendizado à comunidade acadêmica acerca de temas em Genética e Reprodução Humana, com fins
complementares à rotina na prática médica”. Profa.

Nilce disse ainda que o grupo é formado por alunos do curso de Medicina com interesse nas áreas abordadas e dispostos a realizar reuniões
temáticas. Os encontros serão quinzenais, às quartas-feiras, no período
noturno, conduzidos pela Profa. Nilce e outros convidados.
“A Genética Médica é campo da
Medicina que só vem crescendo nos
últimos anos, sobretudo com as novas
técnicas e avanços em Biologia Molecular, elucidando novas perspectivas
acerca das doenças hereditárias e de
etiologia genética”, explicou a Profa.
Nilce, ressaltando que a pretensão é
disseminar esses novos conhecimentos entre os estudantes do curso de
Medicina da UNIFIPA “para que, quando se depararem, no futuro, com pacientes suspeitos
de possuírem doença genética saibam como conduzir
o desenrolar do tratamento, tal como encaminhar para
assistência especializada”.
Ao final do ano, finalizou Profa. Nilce, o grupo de
estudos será avaliado pelo Centro Acadêmico Emílio Ribas e pela coordenação do curso de Medicina para que
se transforme em Liga Acadêmica ligada à instituição.

Educação Física lança o projeto
Live da Educa UNIFIPA
O curso de Educação Física da UNIFIPA lançou no dia
4 de junho a Live da Educa UNIFIPA. O projeto surgiu devido à impossibilidade da realização de eventos presenciais de extensão acadêmica. A transmissão, semanal, foi
feita pelo Instagram do curso @efunifipa. As lives foram
conduzidas pelos docentes do curso. Semanalmente um
docente foi responsável por conduzir uma live dentro de
sua área de especialização, juntamente com convidado.
O primeiro docente entrevistador foi o coordenador
do curso, Prof. Me. Ddo. Igor Augusto Braz, e a convidada
a personal trainer Profa. Esp. Jéssica Bataia. No dia 10, o
encontro do Prof. Igor Braz e o Prof. Waldemar Guimarães
Neto teve como tema "Treinamento Resistido". O auxiliar
técnico da Seleção Brasileira de Futebol, ex-jogador do
Palmeiras e da própria Seleção Brasileira, César Sampaio,
foi protagonista da live comandada pelo coordenador
do curso, Prof. Igor Braz, no dia 18 de junho, envolvendo
o esporte e as perspectivas para a área. No dia 25/06 o
tema foi “Aspectos fisiológicos em tempos de pandemia
e o treinamento físico”, abordado pelo Prof. Dr. Américo
Lourenço e o Prof. Dr. Fernando Catanho.
Divulgação

Mimo para os funcionários
Imprensa e Marketing

Reconhecimento pelo trabalho dos funcionários.

A UNIFIPA entregou no dia 27 de maio, aos colaboradores dos Campi Sede e São Francisco, mimo
com frase e chocolate como incentivo pelos serviços
prestados à instituição. A iniciativa deu-se devido ao
trabalho em equipe dos funcionários no enfrentamento da pandemia do COVID-19.
“Todo grande resultado é fruto de trabalho bem
feito em equipe. O empenho e dedicação dos nossos
colaboradores vêm sendo fundamental para enfrentarmos esse momento tão difícil. Obrigada a todos,
pois o esforço deles é fundamental para que nossos
objetivos sejam alcançados”, ressaltou a diretora de
Educação da Fundação Padre Albino, Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira.

Academia UNIFIPA desenvolve o projeto Cuide-se #EmCasa
A Academia UNIFIPA iniciou no final do mês de
maio o projeto Cuide-se #Em Casa, que promove aulas de alongamento e pilates solo com orientação e
segurança via plataforma ZOOM, para alunos que estavam matriculados nas turmas de atividades extras
nas aulas de Alongamento com Pilates. As atividades
acontecem às terças e quintas-feiras, às 17h30 e o objetivo do projeto é ajudar os alunos matriculados na
Academia UNIFIPA a se manterem ativos, cuidando
da saúde física e mental em casa, realizando exercícios com orientação e segurança.
“Praticar exercício físico, além de fortalecer o sistema imunológico, previne o desenvolvimento de
doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, controla os níveis de colesterol, melhora o condicionamento muscular e cardiorrespiratório, a qualidade do
sono, reduz o estresse e é grande aliado no tratamento da depressão e ansiedade, entre outros”, frisou a
profissional de Educação Física e responsável pela
Academia UNIFIPA, Isabela Regina de Lima.
Reunião
No dia 1º de junho, o docente do curso de Educação Física da UNIFIPA e Delegado do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CREF4/SP),
Prof. Dr. Américo Lourenço, reuniu-se com a prefeita
de Catanduva, Marta Maria do Espírito Santo Lopes,
para discutir as dificuldades dos profissionais de
educação física devido à pandemia do COVID-19.
No encontro foram apresentadas evidências

científicas que comprovam a eficácia do treinamento com intensidades adequadas para a melhoria da
imunidade populacional, dificultando a transmissão
do coronavírus. “Frisamos para nossa prefeita que estamos nos capacitando para a reabertura de ambientes esportivos com restrições, de forma ética, por
meio do uso de protocolos técnicos que foram bem
sucedidos ao serem implantados em países como
China, Espanha, Inglaterra e Holanda. Queremos
promover o reenquadramento de nossas atividades
profissionais com responsabilidade sanitária, sem
permitir possibilidades de risco para os praticantes
de exercícios e profissionais envolvidos”, frisou Prof.
Américo Lourenço.
Divulgação

Aulas de alongamento e pilates solo em casa.

Os professores Igor Braz e Jessica Bataia iniciaram
as lives da Educação Física.
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COVID-19: Fundação Padre Albino recebe
respiradores do Governo do Estado
Divulgação

A FPA recebeu três remessas com cinco respiradores.

A Fundação Padre Albino recebeu quinze respiradores do Governo do Estado de São Paulo. Os equipamentos vieram escoltados pelo batalhão de choque da
Polícia Militar. Na região, além da Fundação, o Hospital
de Base de Rio Preto recebeu dez respiradores. No total foram 140 respiradores enviados para hospitais em
diversas regiões pelo Governo do Estado. Os novos
equipamentos permitem a ampliação de Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) para garantir atendimento a pacientes contaminados pelo coronavírus que estão em
estado grave.
No início do ano, a Fundação Padre Albino elabo-

rou Plano de Contingência para os hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino enfrentarem a
pandemia do COVID-19. O plano contempla
a criação de 20 leitos de UTI adulto e 22 leitos de Enfermaria adulto no Hospital Emílio
Carlos e a implantação da URA/Unidade para
Respiratórios Agudos. “Em decorrência disso
solicitamos à Secretaria de Estado da Saúde a
habilitação e equipamentos para esses leitos
de UTI, como respiradores, por exemplo, que
recebemos agora”, informou a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Bugatti.
O Governador João Doria anunciou que
o Governo de São Paulo já recebeu, desde
o início da pandemia do coronavírus, 2.360
respiradores para ampliar o atendimento às
pessoas contaminadas. “Tínhamos, antes da
pandemia, 3.500 e agora temos 7.610 leitos
de UTI. É um número recorde de unidades de
terapia intensiva. Isso faz muita diferença no sistema de
proteção preventiva e tratamento para a saúde dos brasileiros de São Paulo”, destacou Doria.
A distribuição foi técnica e feita para locais com
maior demanda de internações por COVID-19 e estrutura para novos leitos, permitindo ampliação da capacidade de atendimento da rede pública de saúde. O
Governo de São Paulo já dobrou o número de leitos de
terapia intensiva abertos desde o início da pandemia,
ultrapassando 7 mil vagas para atendimento a pacientes graves. Com a chegada de mais respiradores, a rede
segue em franca ampliação.
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'Lean nas Emergências' apresenta
melhorias em processos
Implantado no Hospital Padre Albino desde fevereiro
deste ano, o projeto 'Lean nas Emergências' vem apresentando indicadores positivos na resolutividade e rapidez dos processos internos, proporcionando benefícios
aos pacientes do Pronto Socorro e para os funcionários.
Ao longo dos meses, ferramentas têm sido implantadas para a concretização do projeto, como a Huddle,
reunião mensal com equipe multidisciplinar para agilidade no atendimento dos pacientes que estão no Pronto Socorro (PS), ocorrendo duas vezes ao dia, às 09h e
às 15h; Plano de Capacidade Plena, documento com
ações para vários departamentos do hospital, prezando
que o paciente tenha o destino final correto e com agilidade (Alta, Enfermaria ou Centro Cirúrgico); Fluxista,
que controla e monitora os tempos e as pendências de
cada paciente no setor, fazendo com que o tempo de
permanência desses pacientes seja o menor possível e
que sejam atendidos com qualidade e segurança.
“Os resultados vêm mostrando que o nosso tempo
de boarding - tempo em que o paciente fica no corredor aguardando vaga para o setor de Enfermaria - vem
diminuindo, juntamente com a nossa média de permanência e o tempo em que os nossos leitos ficam ociosos. Tudo isso é muito trabalho e comprometimento de
todos os envolvidos”, ressaltaram a Analista da Qualidade dos hospitais da Fundação Padre Albino e líder do
projeto, Bruna Andrade Coghi, e o coordenador médico
do PS, Dr. Raphael de Oliveira Zuanazzi.
Divulgação

A proximidade do isolamento
O isolamento social tem provocado sentimentos
distintos e para os funcionários do Hospital Emílio
Carlos, que estão bem perto da luta entre a saúde e
a doença, a emoção, o medo, a saudade e a solidariedade estão à flor da pele. Os setores de Costura,
Imprensa e Marketing

Setores do HEC uniram-se para diminuir a sensação de
isolamento dos funcionários.

Laboratório de Análises Clínicas e Ambulatório de
Ortopedia uniram-se na produção e esterilização dos
aventais descartáveis utilizados na Ala de Isolamento
do COVID-19 e junto com os aventais é entregue uma
singela mensagem carregada de amor.
“As equipes estão sensibilizadas”, afirmou o responsável técnico pelo Serviço de Enfermagem do
HEC, Jefferson Cavalgante de Souza. “Elas se uniram
como puderam para ajudar e com isso incentivam
quem está cara a cara com o vírus”, contou a enfermeira coordenadora de Hotelaria, Aline Pereira de
Almeida. “Tínhamos uma rotina com as pessoas que
estão trabalhando lá dentro. Trabalhávamos juntos,
almoçávamos juntos; agora só nos vemos por chamadas de vídeo; falamos pela tela de um celular e
essa foi a forma que encontramos de dizer a eles que,
mesmo longe, estamos perto”, contaram emocionadas as funcionárias que participam da produção e
embalagem dos materiais da Ala.

Projeto Valores da Fundação segue na Coordenadoria
Arquivo

A abelha é o símbolo do projeto.

A mascote do projeto Valores da Fundação continua circulando na Coordenadoria Geral. A sequência
de entregas da mascote foi esta:
Vânia Regina Catóia Garcia, coordenadora financeira, entregou à Sílvia Helena Galetti Moreno, coordenadora administrativa e financeira do Recanto
Monsenhor Albino;
Sílvia para Rogério Goltardo, gerente de compras;
Rogério para Agnaldo Marcos Alexandre, auxiliar
financeiro 2;
Agnaldo para Lilian Pet Hosina, analista contábil;
Lilian para Murilo Galacini Vieira, analista contábil;
Murilo para Fernando Ruiz Cegatti, analista de custo;
Fernando para Juliana Cristina Caracini, coordenadora de compras, e
Juliana para Tatiane Kratuti Devitto, gerente de RH.
O objetivo do projeto é disseminar os valores da
Fundação entre todos os funcionários e assim homenagear os que se destacam no cumprimento deles.

Reuniões mensais avaliam o projeto.

Deputado Geninho Zuliani
destina R$ 200 mil para FPA
O deputado federal Geninho Zuliani (DEM) destinou verba de R$ 100 mil para o Hospital Emílio Carlos
e R$ 100 mil para o Hospital Padre Albino, mantidos
pela Fundação Padre Albino (FPA), para custeio de
média e alta complexidade (MAC). A verba foi depositada em 18 de maio e será utilizada para a compra
de materiais hospitalares, medicamentos e produtos
de higiene e limpeza.
“A verba chega em boa hora. Com os gastos extras
com o coronavírus, como isolamento de alas, materiais de limpeza e EPIs, que não estavam previstos em
nosso orçamento, tivemos aumento significativo das
despesas mensais, considerando que até o momento os leitos ofertados ao SUS não foram habilitados
e os atendimentos estão sendo pagos com recursos
próprios, ajuda da comunidade, assim como de parlamentares. A Fundação Padre Albino agradece ao deputado Geninho pela destinação da verba que ajudará
no cuidado e tratamento aos pacientes com suspeita e
confirmação do COVID-19”, destacou o presidente da
Diretoria Executiva da FPA, Reginaldo Donizeti Lopes.

Deputado Geninho Zuliani.
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COVID-19: isolamento social é
extremamente necessário, ressaltam autoridades
to do COVID-19 e que se eles chegassem a ser totalmente ocupados, a referência para Catanduva e os
18 municípios atendidos seria inicialmente a Santa
Casa de Novo Horizonte e após o Hospital de Base
de Rio Preto.
Renata fez apelo para que a população entenda
que as medidas de prevenção são necessárias, pois
a curva de contágio está ascendente e acelerada e
que se não houver comprometimento em meados
de julho pode haver uma catástrofe, com possibilidade de decretação de lockdown*. “O melhor tratamento para o COVID é a prevenção; está na mão da
população acreditar que o vírus existe”, disse.

“O melhor tratamento para o COVID
é a prevenção; está na mão da população acreditar que o vírus existe”.
Renata Rocha Bugatti
Na manhã do dia 20 de junho foi realizada entrevista coletiva, pela plataforma Teams, coordenada
pelo Promotor Público de Catanduva Dr. André Luiz
Nogueira da Cunha, e participação dos hospitais de
Catanduva e Novo Horizonte, prefeituras, secretarias de Saúde e Ministério Público com a imprensa de Catanduva e região sobre a falta de medicamentos do kit de intubação de pacientes em UTIs,
o que pode colapsar a saúde, fato ocasionado pelo
COVID–19.
Após a abertura feita pelo Dr. André, o promotor
público de Novo Horizonte, Dr. José Guilherme Silva Augusto, falou sobre o problema que ocorre no
Brasil, que não é ocasionado pela falta de recursos e
sim de produção industrial. Informou que nos dias
14 e 29 de maio o Conselho Nacional de Secretários
de Saúde havia comunicado ao Ministério da Saúde
sobre a falta desses sedativos e relaxantes, inclusive
que em alguns Estados o estoque já estava esgotado. Em junho, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia alertou a ANVISA, os Conselhos Federal e
Estadual de Medicina os Ministérios Públicos e as
Secretarias estaduais de Saúde sobre a escassez,
inclusive preocupada com a situação, desfavorável
para médicos e pacientes.
Dr. José Guilherme lembrou que no dia 10 de junho, após ofício encaminhado pela Fundação Padre
Albino à promotora de justiça da área da Saúde, Dra.
Cynthia Casseb Nascimben Galli, esta apurou que os
hospitais de Catanduva também estavam enfrentando esse problema. Coletiva à imprensa foi realizada pelos hospitais de Catanduva no dia 12 de junho
informando sobre a gravidade da situação, pedindo
a colaboração no sentido de conscientizar a população para a necessidade das medidas de prevenção.
Nova reunião foi realizada no dia 19, com a participação dos promotores de justiça, prefeitos dos 19 municípios, secretários de saúde, médicos e hospitais
para informar sobre a situação e a necessidade de
medidas urgentes e enérgicas no sentido do isolamento social, evitando aglomeração, festas etc.
Em seguida falaram o Dr. Guilherme Melo Ferreira, da Santa Casa de Novo Horizonte, e o Dr. Marco
Peruchi, do Hospital São Domingos, sobre a dificuldade na aquisição desses medicamentos.
A diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação, Renata Rocha Bugatti, informou que o Plano
de Contingência elaborado previu a disponibilização de leitos de Enfermaria e UTIs para atendimen-

"O mal está próximo, mas podemos
passar por isso se todos ajudarem".
Dr. Luís Fernando Colla
Dr. Luís Fernando Colla, diretor médico do Hospital Padre Albino, disse que foram tomadas medidas
para substituição de medicamentos, sem prejuízo
para os pacientes, negociação com fornecedores e
ajuda de hospitais parceiros. E também fez apelo à
população. “É importante que a população entenda
da necessidade do cumprimento das medidas de
prevenção para que tenhamos capacidade para enfrentarmos a pandemia”. Ele disse que cada paciente
diagnosticado com Covid-19 que precisa de internação na UTI utiliza, em média, 20 a 40 ampolas dessas
medicações a cada 24 horas. Dr. Colla afirmou que,
caso não ocorra superação do problema de falta de
medicamentos e comprometimento da população,
chegará um momento que terá que ser feita "a escolha de Sofia", ou seja, será escolhido quem deve receber tratamento. Neste caso, o que já ocorreu na Itália,
caberá ao corpo médico escolher quem sobrevive e
quem morrerá. "O mal está próximo, mas podemos
passar por isso se todos ajudarem", disse Colla.
O prefeito de Novo Horizonte, também médico,
Dr. Toshio Toyota, fez questão de ressaltar a clara
situação de possível catástrofe em função da falta
de insumos ou da rede de atendimento saturada.
Também apelou para a conscientização da população e destacou o importante trabalho da imprensa
nesse sentido.
A promotora pública, responsável pela área da
saúde, Dr. Cynthia Galli, citou o recebimento do
ofício da Fundação Padre Albino, a checagem feita sobre o estoque desses medicamentos e disse
que se a situação não for solucionada o governo
deverá adotar novas medidas. “Não existe solução
do problema a curto prazo”, disse e fez apelo à população para que se envolva e cumpra as medidas
de isolamento social. Dra. Cynthia informou que

em algumas cidades da região a taxa de ocupação
dos leitos chegou a 100% e por isso a população
precisa colaborar, ajudando a sua cidade a manter
o comércio aberto, mas indo às compras sozinha,
sem família – filhos, pais idosos. “Saia somente para
o que for estritamente necessário; saia, mas com
medidas de prevenção”, recomendou. Com isso,
Dr. Cynthia disse que a cidade entra em nova fase
para que outras atividades sejam liberadas, como
academias e salões de beleza. “Não existe estrutura
de saúde que suporte o aumento da curva”, alertou,
também ressaltando a importância do papel da imprensa na conscientização da população.
O secretário de Saúde de Catanduva, Ronaldo
Carlos Gonçalves Junior, citou o número de casos
positivos e óbitos e frisou que nas regiões de Rio

Preto e Catanduva a taxa de letalidade é altíssima.
Informou que já está sendo estudado novo sistema
de fiscalização e que medidas mais drásticas poderão ser tomadas.
O promotor Dr. André Luiz Nogueira da Cunha,
além de promotor da improbidade administrativa
também responde pela promotoria do consumidor.
Ele informou sobre a existência de legislação criada
no início da pandemia, em março, que dá poder de
requisição ao Estado (governos), ou seja, em casos
de urgência e emergência requisitar serviços, leitos
e produtos, não importando onde estiver.

“Saia somente para o que for estritamente necessário; saia, mas com
medidas de prevenção”.
Dra. Cynthia Casseb Nascimben Galli
Na fase de perguntas da imprensa, a Dra. Cynthia Galli disse que hoje Catanduva está na Fase
Laranja em função da ampliação dos leitos e que
o problema da falta de medicamentos não estava
prevista no Plano São Paulo, mas que existe a possibilidade da decretação de lockdown. O município
tem autonomia para isso, mas tudo depende da
avaliação do quadro do momento.
Encerrando a coletiva, o promotor Dr. André
Luiz Nogueira da Cunha agradeceu a participação
da imprensa e clamou pela responsabilidade da
população.
•Lockdown é termo que também pode ser usado
em outras situações de emergência em que as pessoas não devem sair de casa para preservar sua segurança. É com esse sentido que a palavra ganhou
maior notoriedade nesses tempos do novo coronavírus e da Covid-19.
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Live sobre autoestima

Biomedicina UNIFIPA oferece
pós-graduação semipresencial

O curso de Biomedicina das Faculdades Integradas Padre Albino/UNIFIPA está com inscrições abertas
para curso de Pós-Graduação Lato Sensu/Especialização em Microbiologia e Imunologia Clínicas.

Semipresencial, com aulas online aos sábados e
práticas presenciais, o curso terá a duração de 18 meses (360 horas) e início neste mês de julho próximo,
dirigido para egressos do curso, egressos de cursos de
saúde da UNIFIPA e de outras IES (biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos e médicos).
Com o objetivo de promover a capacitação e atualização de profissionais de nível superior a exercer
atividades na área de microbiologia e imunologia
clínica, de forma crítica e ética, o conteúdo do curso
terá no Módulo 1, Introdutório, disciplinas básicas;
no Módulo 2, Específico, enfoque em Imunologia e
Microbiologia, e no Módulo 3, também Específico,
enfoque em doenças.
Os documentos necessários para matrícula são
foto 3x4;cópia do CPF; cópia do RG; cópia do diploma
de ensino superior (na ausência deste documento,
será aceito, em caráter provisório, cópia de comprovante de conclusão); cópia do histórico escolar do ensino superior e cópia do comprovante de residência.
Mais informações pelo fone 17-3311-3328.

Núcleo de Internacionalização informa sobre simpósio
O Núcleo de Internacionalização da UNIFIPA está
divulgando o I Simpósio Internacional em Bioengenharia de Tecidos, que será promovido pelo Hospital
Sírio e Libanês nos dias 07, 14, 21 e 28 de julho e 04
de agosto. O simpósio terá cinco módulos, com aulas
100% online, uma vez por semana. Haverá 25 bolsas
de 100%. As inscrições podem ser feitas até a data do
simpósio, que é dirigido para médicos ortopedistas,
médicos do esporte, reumatologistas, fisiatras, cirurgiões plásticos, dentistas, fisioterapeutas, educadores físicos, engenheiros, gestores, farmacêuticos, biólogos e alunos de graduação das respectivas áreas.
Mais informações acesse https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/cursos/simposio/i-simposio-em-bioengenharia-de-tecidos ou entre em contato pelo
e-mail do Núcleo de Internacionalização: international@unifipa.com.br
Minicurso
A coordenadora do Núcleo de Internacionalização, Profa. Dra. Giovana Gonçalves Vidotti, informou
que o Prof. Ricardo Britto, Doutor em Administração
pela USP, convidou os discentes e docentes da UNIFIPA para participação do minicurso sobre Balanced
Scorecard, Estudo de caso da Uber, oferecido com o
apoio da Pearson College London. O curso ensina sobre a metodologia de medição e gestão de desempenho BSC, fundamental para planejar o futuro das
empresas.
O Prof. Ricardo informa que neste minicurso os
participantes terão contato com a teoria e irão estudar como a Uber, empresa que teve prejuízo de mais
de US$ 6 bilhões no 1º semestre de 2019 consegue se
manter atrativa para investidores, equilibrando indi-

cadores de desempenho financeiros e não financeiros, deixando os investidores otimistas com as perspectivas futuras da companhia.
O minicurso equivale a uma aula de três horas de
duração, aberta a alunos de diferentes áreas do conhecimento e para se inscrever, gratuitamente, basta
clicar no link https://bit.ly/uber-uni Além do certificado de participação, os melhores alunos ainda recebem bolsas de estudos para participar de programas
de férias na Pearson College London.
Pós-doutorado internacional
O Núcleo de Internacionalização da UNIFIPA recebeu, através da FAUBAI (Associação Brasileira de Educação Internacional), vaga em programa de pós-doutorado internacional na Université libre de Bruxelles
(ULB) em Bruxelas, na Belgica, cofinanciado pela
ação H2020 Marie Sklodowska-Curie Cofund action.
Foram oferecidas vagas para contratar 63 pesquisadores internacionais de pós-doutorado na ULB, divididos em três editais. O terceiro edital abre 21 vagas
em diversas áreas de pesquisa. Cada bolsa será concedida com duração de dois anos e inclui plano de
desenvolvimento individual de carreira. O edital está
aberto desde o dia 1º de maio e encerra-se no dia 1º
de setembro, às 17 horas, horário de Bruxelas.
“Este programa é uma oportunidade única para
pesquisadores de pós-doutorado desenvolverem
a sua carreira em universidade de excelência, no
coração da Europa”, ressaltou a responsável pelo
Núcleo de Internacionalização, Profa. Dra. Giovana
Gonçalves Vidotti. Os interessados deverão solicitar
mais informações através do e-mail international@
unifipa.com.br

Recanto recebe doações para aquecer os idosos no inverno
O Recanto Monsenhor Albino recebeu do projeto
Quadradinhos do Bem, desenvolvido no Centro de Referência de Assistência Social/CRAS de Catanduva, a doação de 23 ponches para as idosas internas. A ONG Sempre Viva doou 10 meias, 12 cachecóis, 13 mantas para
cadeirantes, duas mantas de solteiro e 39 gorros.
A coordenadora administrativa e financeira do Recanto, Sílvia Galetti Moreno, agradece as doações que "vão
aquecer os nossos idosos neste inverno". O Recanto atende
idosos de ambos os sexos e está localizado na Rodovia Dr.
Alberto Lahós de Carvalho (estrada Catanduva a Novais).
Sol e violão O Recanto Monsenhor Albino é conhecido pela vasta área verde que proporciona ar fresco e ambiente agradável para os idosos que lá residem. No dia 16
de junho, durante o banho de sol, eles foram agraciados
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com cantigas ao som do violão da psicóloga Lilian Buniak Pinto. Os idosos estavam protegidos pelas máscaras
e respeitando o distanciamento. A ação teve o objetivo
de trazer alegria e momentos de descontração.
Divulgação

Recanto recebe doações para o inverno dos idosos.

O curso de Biomedicina da UNIFIPA promoveu dia
06 de junho live com o tema “Autoestima em época
de isolamento”. A transmissão foi feita pelo instagram
@danhengon e o encontro conduzido pelo coordenador do curso de Biomedicina, Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves. A convidada foi a psicóloga e coaching
Fernanda Oliveira.
O objetivo do encontro foi trazer à tona sentimentos
e sinais que possam apontar para quadro depressivo. “No
entanto, o foco maior foi o que fazer para melhorar a autoestima com técnicas e testes”, explicou Prof. Daniel.

Enfermagem participa de grupo
de pesquisa sobre COVID-19
As alunas da 4ª série do curso de Enfermagem
da UNIFIPA participaram de grupo de pesquisa da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) sobre
a “Identificação de diagnósticos de Enfermagem em
pacientes com COVID-19”. No estudo foi utilizada a
técnica de mapeamento cruzado com a literatura,
com orientação do docente da UNIFIPA Prof. Me.
João César Jacon e da docente da UFSCAR Profa. Dra.
Anamaria Napoleão.
As alunas participantes do projeto são Ana Júlia
Camargo, Suellen Cristina Martins de Macedo, Josiele
Ramos Praisller e Mariana Brioto Fernandes Martins.
“Esta parceria entre UFSCAR e UNIFIPA possibilitará o
envolvimento das graduandas no desenvolvimento
de pesquisas relacionadas ao COVID-19”, ressaltou o
Prof. João César Jacon.

Conversa sobre dicas de estudo
O programa de Apoio e Suporte ao Discente da
UNIFIPA promoveu conversa on-line sobre “Ensino
a distância: dicas de como otimizar os estudos em
casa” com a Profa. Esp. Adriana Panan Tonon. A atividade foi desenvolvida para auxiliar os alunos que
têm dificuldade nos estudos neste período de suspensão das aulas presenciais.
A primeira conversa foi com os alunos do curso de
Biomedicina no dia 20 de maio pelo Skype. “O semestre
letivo mal teve início e nos deparamos com uma situação coletiva bastante delicada. As aulas presenciais
foram substituídas por aulas que utilizam os meios de
tecnologias de informação e comunicação. Para alguns,
o estudo on-line pode parecer mais fácil; para outros,
mais difícil. De toda forma, este momento vai requerer
de todos maior autonomia e disciplina e nosso objetivo
é ajudá-los a organizar, planejar e realizar seus estudos
no período”, ressaltou a Profa. Adriana Tonon. No dia 22
de maio a conversa foi com o 2º e 4º anos de Biomedicina; no dia 25 com o curso de Farmácia e no dia 27 com
os alunos do curso de Engenharia Agronômica.
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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

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

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

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

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

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

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

CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791

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

DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

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
NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Farid Felício Casseb Neto - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

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

UNIFIPA realiza curso internacional de extensão online
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
UNIFIPA realiza em julho e agosto o curso internacional de extensão online “Obesidade e reprodução: contribuição de estudos pré-clínicos” aos sábados, das 10h
às 11h30, a partir de 04 de julho e até 08 de agosto. As
inscrições gratuitas encerraram-se no dia 25 de junho
pelo site https://forms.gle/oAuFVvJF6QJTEAFF8
Dirigido para graduandos (a partir do terceiro
ano), pós-graduandos, egressos, técnicos e docentes dos cursos de saúde da UNIFIPA, o curso tem por
objetivo entender os principais fatores de obesidade,
compreender as implicações da obesidade na função

endócrina, com especial atenção para a qualidade dos
gametas e do embrião, ilustrar os efeitos deletérios da
obesidade na função reprodutora e promover a importância da proteção da saúde reprodutiva através
de mudanças de estilo de vida, abordagens dietéticas
ou farmacológicas.
O curso será ministrado pela Profa. Dra. Maria de
Lourdes Pereira, Professora Associada c/Agregação, do
Departamento de Ciências Médicas & CICECO/Aveiro
Institute of Materials, Universidade de Aveiro, Portugal;
Dra. Sónia Oliveira, Mestre em Biologia Celular e Molecular, Universidade de Aveiro e PhD School of Biomedi-

cal Sciences and Pharmacy, Universidade de Newcastle,
Callaghan, Austrália & CICECO-Aveiro Institute of Materials, Universidade de Aveiro, Portugal, e Dra. Sílvia Moreira, Mestre em Biologia Celular e Molecular Universidade de Aveiro, Portugal.
O programa do curso, cujos slides e artigos serão
disponibilizados em inglês, com aulas ministradas em
português, inclui Obesidade e saúde pública. Causas
atuais da obesidade; Agentes obesogênicos; Implicações na saúde reprodutiva (masculina, feminina e gerações vindouras); Resultados de Estudos laboratoriais
in vivo e Avaliação.
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Ações dos hospitais da FPA garantem
medicamentos para tratamento
de pacientes com COVID-19
Imprensa e Marketing

Coletiva à imprensa quando foi informado o
desabastecimento de medicamentos.
Na entrevista coletiva realizada no dia 12 de junho
para informar sobre o desabastecimento de medicações usadas para intubação e ventilação mecânica no
tratamento de pacientes com COVID-19 e de pacientes de outras patologias que necessitem desse mesmo
recurso, a Fundação Padre Albino esclareceu que se a
operação dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino
continuasse na rotina teria os medicamentos, em média, para quatro dias.

A diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação, Renata Rocha Bugatti, informou, porém, que com
todas as ações - suspensão das cirurgias eletivas e exames que demandam esses medicamentos – os hospitais estão conseguindo fazer a operação por mais uns
dias. Ela disse, também, que enquanto isso estão sendo realizadas várias ações intensivas com fornecedores
para aquisição e recebimento desses medicamentos.
“Mais uma vez orientamos e pedimos o comprometimento da população de Catanduva e região no reforço
das medidas de prevenção contra o COVID, bem como
de outras patologias e, principalmente, acidentes, de
trânsito ou domésticos”, alertou a diretora.
Os hospitais da Fundação Padre Albino são responsáveis pelo atendimento de casos de urgência e emergência de Catanduva e mais 18 cidades da região e
diariamente divulga, em seu site, boletins informativos
com dados atualizados sobre o coronavírus. “Só vamos
modificar a curva ascendente desenfreada do número
de casos seguindo à risca as medidas de prevenção”, frisou Renata Bugatti.
O presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes, ressaltou o apoio que a Fundação está
recebendo do Ministério Público e do Departamento
Regional de Saúde/DRS XV, de São José do Rio Preto.

AME Catanduva reestrutura unidade
para continuidade do atendimento
Divulgação

Equipe paramentada com EPIs.

Mesmo com a pandemia, a gestão do Ambulatório
Médico de Especialidades/AME Catanduva, preocupada com a assistência prestada aos pacientes, continua,
de forma estruturada, a ofertar serviços de saúde. Para
atender aos pacientes dos 19 municípios da área de sua
abrangência, reestruturou a unidade com medidas e
ações para enfrentamento do Coronavírus, conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).
De acordo com a gerente administrativa do AME,
Karulini Polo, a equipe da unidade está paramentada
com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de
acordo com as normas técnicas das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica. Os pacientes e acompanhantes
entram na unidade 30 minutos antes do atendimento.
“Os pacientes e acompanhantes passam por triagem na
recepção, pois se estiverem apresentando sintomas da
doença, como tosse, dificuldade para respirar, produção
de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade
para deglutir, dor de garganta, coriza, sinais de cianose,
batimento de asa de nariz e dispneia, são orientados a
procurar atendimento médico na cidade da referência
dele”, informou Karulini.
A equipe de higiene e limpeza do AME ampliou a
frequência de limpeza da unidade, principalmente banheiros, maçanetas, corrimão, piso e locais com grande
fluxo de pessoas (pacientes e colaboradores). Álcool em
gel é disponibilizado em pontos estratégicos, como, por
exemplo, entrada, guichês de triagem, guichês de atendimento, sala de espera, saída, relógios de ponto. “Orientamos o paciente a usar sua própria caneta para assinatura ou se usar a disponibilizada pelo AME realizamos a

limpeza contínua da mesma”, ressaltou a gerente.
A diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, gestora do AME, Renata Rocha Bugatti, orienta os pacientes para não faltarem aos agendamentos, pois assim não interrompem seus tratamentos.
“Todos devem vir com máscara e seguir as orientações
de precauções para evitar o contágio. Temos que aprender a conviver com o COVID 19, seguindo as orientações, para darmos continuidade à vida com segurança”,
recomendou Renata Bugatti.
Divulgação
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Deputado Jefferson Campos
destina verba ao HPA
O hospital Padre Albino recebeu verba de R$ 500 mil
do deputado federal Jefferson Campos (PSB) para compra de insumos hospitalares. A verba foi destinada este
ano e recebida em 18 de maio.
“O hospital Padre Albino é referência para pacientes de Catanduva e de mais 18 municípios da região. A
contribuição dos parlamentares, como essa verba significativa do deputado Jefferson Campos, é fundamental
para que o hospital mantenha os atendimentos com
qualidade”, agradeceu a diretora de Saúde e Assistência
Social da Fundação Padre Albino, mantenedora do Hospital Padre Albino, Renata Rocha Bugatti.
Divulgação

Deputado Jefferson Campos.

AME Catanduva recebe
avaliação do 1º trimestre
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 trimestre de 2020 do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Catanduva, sob
gestão da Fundação Padre Albino.
De acordo com a avaliação final, todos os indicadores foram cumpridos integralmente pela Unidade neste
trimestre.
Treinamento
O AME promoveu no dia 27 de abril treinamento
para 14 funcionários da Equipe de Enfermagem (enfermeiras e auxiliares de enfermagem) sobre medidas de
precaução para uso do produto “Delyme”.
Ministrado pela gerente de Enfermagem Jaqueline
de Cássia Brambila Juvenazzo, pelo técnico de segurança
do Trabalho Willian Fernandes e pelo supervisor de engenharia clinica da empresa OKAMED, contratada do AME,
Diego Souza, o treinamento teve o objetivo de orientar
sobre as medidas de proteção individual e coletivas na
administração/diluição daquele produto, anticorrosivo e
usado na limpeza da lavadora ultrassônica.
Divulgação

Marcação no solo para manutenção de distância.
Divulgação

Manutenção de distância também na sala de espera.

O treinamento foi feito para a Equipe de Enfermagem.

12

Junho/2020

Fundação continua recebendo doações de amigos
A Fundação continua recebendo doações na campanha “Amigos da Fundação Padre Albino no combate
ao coronavírus”.
No mês passado as doações foram do Rotary Clube de Olímpia, que doou caixas acrílicas para intubação e protetores faciais. Os Voluntários do Bem do
Hospital de Câncer de Catanduva doaram produtos
de limpeza. A Chácara São Jorge de Itajobi, propriedade de Antonio Hércules Salla, doou frutas, legumes e verduras.
A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Aciden-

tes) da Citrosuco doou diversos itens alimentícios arrecadados entre os colaboradores da empresa: 267 litros
leite, 25 pacotes de macarrão, 12 quilos de arroz, quatro
quilos de açúcar, um quilo de fubá, um quilo de feijão e
três sabonetes.
A Prefeitura de Catanduva doou 600 máscaras N95,
20 mil máscaras descartáveis, 1.500 aventais descartáveis impermeáveis, 1.000 toucas descartáveis, 15 mil luvas de procedimentos P, 15 mil luvas de procedimentos
M, 5 mil luvas de procedimentos G, 50 óculos de proteção e 72 mil folhas de papel toalha.

O Proença Supermercados doou R$ 22.735,30 em
produtos. Esta é a segunda parte da doação, atingindo o valor total de R$ 45 mil. A primeira parte, R$
23.674,53, foi doada no mês de abril. A doação foi entregue no dia 19 de maio pela equipe do Proença e será
destinada aos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino no
atendimento de pacientes de Catanduva e de 18 municípios da região pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no
combate ao COVID-19.
Todas as doações beneficiarão funcionários e pacientes da URA/Unidade de Respiratórios Agudos.

Fotos: Divulgação

Doação da Citrosuco.

Doação da Prefeitura de Catanduva.

Doação do Proença Supermercados.

Doação dos Voluntários do Bem.

Doação do Rotary Club de Olímpia.

Doação da Chácara São Jorge.

Baile de Gala doa R$ 33 mil para o HCC
A Família Gil realizou baile de gala em comemoração ao
aniversário de 50 anos de Miriam Gil no dia 13 de março,
em São Paulo. Os convidados presentearam a aniversariante com quantias em dinheiro que foram doadas ao Hospital
de Câncer de Catanduva, por indicação da benfeitora Maria
Borgonovi. O valor total da doação foi de R$ 33.411,00.

“Estamos sempre envolvidas com as ações do HCC
e conhecemos de perto todo o trabalho realizado no
hospital e por isso fizemos a indicação, pois sabemos
que mesmo em tempo de coronavírus os tratamentos
precisam continuar e para isso não podemos deixar de
ajudar”, disse Maria Borgonovi.

Sino retoma rotina depois de 2 meses sem soar
A quarentena impossibilitou até o soar do Sino da
Esperança no Hospital de Câncer de Catanduva, mas
o tratamento nunca parou. Cirurgias, atendimentos
ambulatoriais, quimioterapia e radioterapia seguiram
normalmente, embora sem a cerimônia do sino, para
evitar aglomeração como preconizado pelo Ministério
da Saúde na primeira fase da quarentena.
Após mais de dois meses sem tocar, Paulo César
Boni, 47 anos, fez soar o sino nos corredores do HCC
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Amparo Acêncio Escobosa.

no dia 9 de junho ao concluir uma das etapas na luta
contra o câncer: a sua 28ª sessão de radioterapia. No
dia 15 de junho foi a vez de Amparo Acêncio Escobosa, 77 anos, que concluiu a sua 16ª sessão e também
tocou o sino.
Todas as medidas preventivas têm sido tomadas
para o cuidado com os pacientes. Não deixe de ajudar.
O tratamento do câncer não entra em quarentena. Saiba como em www.abracehcc.com.br

Live arrecada mais
de 1.600 itens
No dia 5 de junho o DJ Lincoln, de Santa Adélia, promoveu live solidária pró Hospital de Câncer de Catanduva e arrecadou mais de 1.600 itens alimentícios e de
higiene, entregues no dia 10 de junho. “Faremos outra
live em breve”, disse o DJ, agradecendo a todos que colaboraram: “Hoje nós não precisamos dos serviços do
HCC, mas um dia todos nós poderemos precisar e por
isso temos que ajudar”.
A live contou com a colaboração dos Supermercados Iquegami, Fortaleza, Vitória e Bertoni, Auto Posto
Ipiranga, Portal Tico Gás e Água e Oficina do Botinha,
que foram pontos de coleta das doações, e do apoio do
Studio Alfa Produções Musicais, Falcão Segurança, Fran
Gráfica e Prefeitura de Santa Adélia, além das rádios
parceiras do evento, que ajudaram para que o show on-line acontecesse.

Imprensa e Marketing

Paulo César Boni.

DJ Lincoln pretende fazer outra live em breve.
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