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Show com Matogrosso & Mathias terá renda
para reforma de ala do “Emílio Carlos”
A AEC – Associação de Assistência ao Hospital “Emílio Carlos” promove dia 08 de maio, às 20 horas, no Clube de Tênis Catanduva, show com
a dupla Matogrosso & Mathias e banda. A renda será utilizada na reforma da ala C2 Par do Hospital Emílio Carlos, estimada em R$ 550.000,00.
Página 08.

Presidente da Fundação integra
nova diretoria da FEHOSP

Trabalho do Grupo de Humanização
dos hospitais é apoiado pela DRS

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, integra a nova diretoria da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo
– FEHOSP, eleita dia 18 de março. Última página.

O trabalho realizado nos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino pelo
Grupo de Trabalho de Humanização foi elogiado pelas articuladoras de
humanização da Diretoria Regional de Saúde/DRS XV, Lucinéia Lacerda
e Sandra Regina Torres. Elas participaram da reunião mensal para a avaliação das atividades realizadas e o início da constituição de um plano
específico de ações. Página 09.

HPA inicia reestruturação da
ambiência do 5º andar

Divulgação

O Hospital Padre Albino, dando continuidade ao projeto de reestruturação dos espaços físicos, iniciou em março as adequações gerais
nos corredores e salas de apoio da unidade de internação do 5º andar.
Página 07.

Fernando Prestes entrega 2ª parcela da
renda de almoço beneficente pró Radioterapia
Alexandre Carvalho, membro da Comissão Organizadora do almoço
beneficente realizado em Fernando Prestes, pró construção do Serviço
de Radioterapia da Fundação Padre Albino, entregou dia 20 de março a
segunda parcela da renda do evento. Página 12.

Sucos para todas as situações
Você conhece o suco da juventude? Ele ajuda a manter o colágeno
da pele! Saiba como fazê-lo e a outros sucos, como o relaxante, o bronzeador. Página 05.
Divulgação

ORIENTAÇÃO Dia 29 de março, alunos do curso de Biomedicina das
FIPA realizaram a campanha “Como vai você?” na Praça Monsenhor Albino. O objetivo foi informar sobre cuidados básicos de saúde. Página 11.

PAS promove curso para gestantes
O Padre Albino Saúde/PAS está com as inscrições abertas para o 19º
“Bebê de A a Z”. As inscrições são gratuitas. Página 07.

Mais médicos
O programa Mais médicos foi implantado com a vinda de milhares de
médicos estrangeiros, na sua grande maioria cubanos. Hoje me parece
que o debate já não gira tanto em torno da qualificação dos importados,
mas sobre as condições contratuais em que estão atuando e sendo remunerados, em comparação com os demais colegas médicos. Palavra do
Presidente. Página 02.

Ligas promovem eventos em maio
TREINAMENTO Os colaboradores dos hospitais Emílio Carlos e Padre
Albino participaram dia 20 de março do Programa de Capacitação Profissional da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado
de São Paulo/FEHOSP realizado no Anfiteatro Padre Albino. Página 07.

Duas Ligas do curso de Medicina das FIPA preparam eventos para
maio próximo. A Liga de Neuropsiquiatria promove o curso Cefaleia II
2014 e a Liga da Cirurgia Plástica a II Jornada de Cirurgia Plástica de Catanduva. Página 06.
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Dica do Poupinho
s.
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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MAIS MÉDICOS
Escrevi,
na
edição nº 203
deste jornal, de
junho de 2013,
sobre um debate
nacional intenso, naquele momento, sobre o
programa “Mais
Médicos”, que o
governo federal,
através do Ministério da Saúde, pretendia implantar.
O objetivo do programa, segundo o então
Ministro Padilha, era suprir, de forma imediata,
a carência de médicos assistencialistas nas longínquas regiões carentes do Brasil e nas áreas
periféricas dos grandes centros urbanos. Foram
divulgados números estatísticos comprovando a
relação percentual de médicos em relação à população, amplamente desfavorável ao Brasil, em
comparação com outros países, até mesmo da
América Latina.
Uma das alegações era que o avanço demográfico brasileiro não foi acompanhado pela formação em número adequado de profissionais
médicos, por falta de abertura de vagas através
de novas faculdades de medicina. Na outra ponta, as sociedades e órgãos representativos da
classe médica procuravam rebater os argumentos do governo afirmando que não faltavam médicos, mas condições adequadas para o exercício
da medicina, inclusive remuneração. Alegavam
também que médicos estrangeiros não poderiam atuar em território nacional sem a devida
comprovação de competência, como a que se
exige para os profissionais nativos; qualidade era
a maior preocupação.
No meio disso tudo estava, assim como continua, a sociedade, que em momento algum foi
convenientemente ouvida. Por fim, o programa foi
implantado com a vinda de milhares de médicos
estrangeiros, na sua grande maioria cubanos.
Hoje me parece que o debate já não gira
tanto em torno da qualificação dos importados,
mas sobre as condições contratuais em que estão
atuando e sendo remunerados, em comparação
com os demais colegas médicos.
Como naquela ocasião, meu objetivo aqui
não é entrar no mérito da qualificação, nem na
forma de contratação/remuneração dos profissionais importados, muito menos se o programa tem ou não conotações políticas. Continuo
achando importante o debate sobre a necessidade ou não da importação dessa mão de obra
e, principalmente, se os hospitais de Catanduva e
região têm ou não falta de médicos para atender
a população usuária do SUS.
Demonstrei, também estatisticamente, que
embora aqui haja número suficiente de médicos
atuando, contudo, quando comparamos o número dos que atendem pelo SUS, nossas estatísticas
se assemelham às nacionais, ou seja, não há número suficiente de médicos, principalmente em
determinadas especialidades como, por exemplo, otorrinolaringologia, urologia, ortopedia,
oftalmologia e a mais crítica delas, a unidade de
urgência e emergência, para ficar só em alguns

exemplos.
Nesse período pude também constatar que
boa parte dos médicos que aceitam trabalhar
pelo SUS, o fazem de forma negligente, com pouco interesse justamente por saberem da escassez
de mão de obra em determinada especialidade.
Não porque não existam profissionais suficientes,
mas porque os que têm não querem trabalhar
para o SUS ou, no mínimo, não aceitam entrar na
escala de plantão.
O motivo, embora nem sempre explícito, é
a remuneração. Alegam que há muitos anos o
SUS não reajusta a tabela de procedimentos e
preferem atender a convênios e particulares, geralmente melhor remunerados. Outra das alegações recai sobre as condições de trabalho dentro
dos hospitais, tendo muitas vezes que trabalhar
com equipamentos sucateados, falta de material
e medicamentos e, às vezes, leitos.
Não posso deixar de admitir que eles têm razão, em parte. Todavia, penso que nenhuma das
razões pode comprometer o atendimento à população. Até porque, pela liturgia da profissão, jamais poderiam deixar de atender ou atender com
descaso em razão de remuneração.
Em sentido contrário, os hospitais da Fundação Padre Albino, mesmo com altos prejuízos, jamais deixaram de atender. Mesmo a remuneração dos médicos que atendem pelos
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, embora
baixa, reconheço, em momento algum deixou
de ser repassada.
Com toda essa dificuldade, a Fundação Padre
Albino ainda investiu no ano passado mais de
oito milhões de reais na compra de novos equipamentos e em reformas estruturais, em grande
parte com recursos próprios. Apesar disso, por falta de comprometimento de profissionais médicos de algumas especialidades, a Fundação continua enfrentando dificuldades no cumprimento
de metas contratuais e na qualidade do atendimento, o que acaba refletindo nos pacientes, que
se não ficam desassistidos, muitas vezes acabam
mal atendidos. Embora pontuais, não são admissíveis, tanto pelo lado humano quanto pelo institucional. Afinal, com ou sem dinheiro, em condições adequadas ou não, a Fundação continua a
cumprir seu papel institucional.
“Ser médico”, diz o Dr. João Ladislau Rosa,
Presidente do Cremesp, “deveria ser sempre uma
opção diretamente relacionada ao compromisso
social. Afinal, quem trata de saúde, de vidas humanas, tem de focar o próximo, o bem-estar dos
cidadãos.”
Assim, a Fundação Padre Albino espera que,
independentemente da polêmica, a população
não fique jamais desassistida ou assistida com
descaso. Que os médicos do seu corpo clínico
tenham consciência de suas responsabilidades e
contem sempre com o máximo empenho da diretoria no sentido de sempre buscar a eficiência,
a qualidade e o bom atendimento. Do contrário,
continuarão justificando plenamente a ação governamental para MAIS MÉDICOS.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
02 – Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
04 – Dr. Antonio José dos Santos
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
01 – Pe. Synval Januário
Coordenadoria Geral
01 - Elvis Barberatto Marques
02 - Agnaldo Marcos Alexandre
Maria Stela Gomes Limeira
19 - Luciana da Silva Madeira
21 - Francisco Favato
Hospital Padre Albino
01 - Edna Maria Amorim
Maria Aparecida dos Santos Toschi
Marlei dos Santos Sturaro da Silva
Paula Roberta Pivetta
Vânia Cristina Martins
02 - Rita Teresa Orsi
Rosimeire Eliane Pirota
03 - Cybele Mara Vulcano Lorenzon
Keila Rodrigues da Silva Carolino
Maurício Antonio Castilho
04 - Adriana Aparecida Garcia
Alexandra Jullyanne Forti
Gislaine Perpétua da Silva Pires
Marister Aparecida Violin
Rosenei Gonçalves
Terezinha Leite dos Santos
Wandrea Cristina A. do Nascimento
05 - Aparecido Teodoro
Cristina Aparecida Faria
Lucas Rodrigo Mendes Boscontro
06 - Flávia Waldomiro Heredia
Sara Vital de Morais Pimenta
Valéria Aparecida Tanasovichi
07 - Adriana Aparecida Pereira da Silva
Maria Lourdes de Carvalho
08 - Charlene Carla Moura Fagundes
Rodrigo Manzoni
09 - Benedita Helena Silvestre
Elisangela Antonio Silva
10 - Edimara Soave
Roseli Rodrigues
Telma Maria de Oliveira Ribeiro
11 - Antonia Donizete Terra Amaral
Bruna Caroline Sanches Peres
Dayane de Oliveira Silva
Mayara Aparecida Horn da Silva
12 - Rafael Roberto Luzia
13 - Joanice Sipriano da Silva
Juliana Caetano Moreira
Luciana Maria Dias Ulian
Rita Aparecida San Felice
Valéria Pinhati de Deus
14 - Ana Paula Elias Alves
Roseli Correa de Sousa da Silva
15 - Daniela Aparecida Pretti
Edina Cristina Salti Mazoca
Elis Regina Magrini
Jaiara Azevedo de Morais Martins
Nilton César Pereira
16 - Flávia Karina Violim dos Santos

16 - Josiele Ramos Praisller
Luciana Maria Colbin de Menezes
17 - Lucas Sant´Ana Bertelini
Maria do Carmo da Cruz Soares
18 - Daniela Dias dos Santos
Geni Damião
Lígia Aparecida Fernandes
Marisa Duarte da Silva
19 - Elaine Cristina de Oliveira
Regiani Elisabete Marques de Lima
20 - Letícia Mara Aniquiarico
Lúcia Aparecida Anastácio
21 - Aparecida Benedita Fantoni
Luciene Santos Rodrigues
Marlucia Costa de Almeida
Simone Cristina Dune
22 - Diene de Deus Pedroso Rocha
23 - Glaucieli Thays de Oliveira
Mirtes Márcia Martins
24 - Donizeti Perpétuo Goncalves Amante
Elisangela Cristina Leussi
25 - Danusa Cristina Fonseca Peralta
26 - Angelita Leite Cabral Santos
Giselle Martins de Mello
Leonardo Ribeiro Salomão
Renata Cristiane Cardoso da Silva
27 - Aparecida Donizete Soares da Silva
28 - Gislaine Perpétua Prioli
29 - Ana Maria Polasque Roganti
Douglas Roberto da Silva
Elizabeth Coutinho da Cunha Gouveia
30 - Elizabeth Aparecida dos Santos Morais
Gabriel Valentim Gonçalves
31 - Edivaldo Junior Sant´Ana
Maria Aparecida Nieto Caniatto
Soreli Angélica Bernardo Ferreira
Hospital Emílio Carlos
01 - Célia Cardozo de Oliveira Santos
Robson Fernando Bernardo da Silva
02 - Daniela Jacomin Zampieri
Luciana Binatti Félix
Regina Imamura Nigro
Sílvia Helena Aguiari
03 - Maria de Fátima Félix de Albuquerque
04 - Letícia Mara Miguel
Silmara Aparecida Caviquioli Carmelin
05 - Janaina da Cruz Vieira
06 - Antonio Pupio
09 - Adriana Aparecida de Mello Ezequiel
10 - Marli Alves da Silva
11 - Rose Maria Zarpelão
12 - Aline Eva Rodrigues Silva
14 - Aparecida de Fátima Perocini
Elisângela Cristina Salti dos Santos
Janice Pupim
Suzany Aparecida da Silva
15 - Andreza Batista
Daiane Aparecida Andreoti de Souza
16 - Denise Tiemi Assega
17 - Márcia Barbuio Occhiena
Sandra Aparecida de Araújo
18 - Paulo Henrique Lobo da Silva
Débora de Camargo Fonseca Sampaio
22 - Cássia Maria de Sousa Gomes
23 - Diego Augusto Mameli

MAIO
23 - Fernanda Failli Pereira
Silvana Ferreira
24 - Franciele Adriana Francisco
Maria de Lourdes Zaneti dos Santos
Mayra Zanqueta Cerosi
25 - Cibeli Sabino
Elaine Cristina Ferreira Costa
Lourdes de Fátima Ferreira de Castro
26 - Ivani Mozaquio Hernandes
27 - Sirlene Guedes
Vanesa Holanda Gila
29 - Marlize Vilela
30 - Aline Aparecida Soares
Luiz Antonio Sizenando de Queiróz
31 - José Eduardo Silva
Recanto Monsenhor Albino
06 - Benedicta Maria Siqueira Camargo
10 - Maria do Rosário Gomes
13 - Carmem Sylvia Arruda Brasil Bonutti
16 - Fátima Aparecida Monteiro Dorta
23 - Camila Cavaletti Orlando
Padre Albino Saúde
02 - Sueli da Silva Rodrigues
30 - Márcia Roberta Moisés de Souza
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Rodrigo Theophilo da Silva
03 - Fernanda Bertellini Félix
06 - Lilian Pereira de Carvalho
10 - Dolores Maria de Freitas
14 - Berenice Lais de Campos Silvestre
Jéssica Fernanda Ramin
17 - Aline Meira
20 - Raquel Sevirino
21 - Jaqueline de Cássia B. Juvenazzo
28 - Cristiane Ferreira Borota
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Profª Lilian Cristina Correia B. Rodrigues
02 - João José Sanchez
Profª Lígia Adriana Rodrigues
Profª Márcia Maria Menin
Profª Wanessa Silva Garcia Medina
04 - Isabela Regina de Lima
06 - Fernanda de Souza Schiavone
10 - Profª Karina Martins Molinari Morandin
11 - Prof. Cléber Peres
13 - Cristiane Pereira do Carmo Ferreira
Prof. Luis Alberto Gonzales Peres
14 - Prof. Manoel Alves Vidal
15 - Profª Gisele Maria Couto
16 - Profª Marina Toscano de Oliveira
17 - Prof. André Luiz Franco
18 - Prof. Antonio Sérgio Munhoz
Prof. Pedro Enzo Macchione
19 - Sidnei Stuchi
20 - Profª Beatriz Trigo
21 - Prof. José Antonio Figueiredo
22 - Prof. Dirço Teruo Yamamoto Junior
25 - Prof. Francisco Carlos de Lucca
26 - Flávia Lima Fávero
27 - Jéssica Bezerra de Pelle Turin
30 - Prof. Oswaldo Devito
31 - Prof. Eduardo Marques da Silva
Prof. Plínio Antonio Britto Gentil

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Quero ser uma televisão!
Na sala de aula, a professora
pediu aos seus alunos que fizessem uma redação e que na mesma expressassem o que gostariam que Deus fizesse por eles.
Já em casa e quando corrigia as redações dos seus alunos,
deparou-se com uma que a deixou muito emocionada.
O marido, nesse momento,
entrou na sala onde ela se encontrava e vendo-a a soluçar,
perguntou-lhe:
- O que aconteceu ?
Ela respondeu-lhe:
- Lê ! – passando-lhe uma fo-

lha de papel. – É a redação de um
aluno meu.
O marido pegou na folha de
papel que ela lhe entregava e começou a ler.
“Senhor, esta noite peço-te algo de muito especial:
transforma-me numa televisão.
Quero ocupar o espaço dela. Viver como a televisão da minha
casa vive. Ter um lugar especial para mim e reunir a minha
família em redor. Ser levado a
sério quando falar, ser o centro das atenções e ser escutado
sem interrupções ou perguntas.

Funcionários homenageados do mês

Aparecida de Fátima Freitas – C3IMPAR
Aparecida Maria V. Cardozo – C2PM
Aparecido de Jesus Bertolin – Transporte
Célia Cardoso de Oliveira – Ambulatório
Christiani Assencio Leite Marri – Ambulatórios
Conceição Mancini Gardini – Serviço de Nutrição e Dietética
Débora Azevedo – C3PAR
Enel Rogério Canêo – Enfermagem
Fabiano Zeferino Gonçalves – Segurança
Jerson Nunes de Souza – Portaria
Joseline Natalina do Prado – Moléstias Infecciosas
Manoel Moreira Silva Filho – Manutenção
Maria Lúcia Marchesini – Laboratório de Análises Clínicas
Mayara Theodoro Neves – C2IMPAR
Rosangela Ap. Piovesan de Brito – UTI Adulta
Roseli Deriguidi Baldo – SAME
Sandra Araújo – Serviço de Higiene e Limpeza
Silmara Regina Aguiar – Telemarketing
Sonia Ap. dos Santos – Copa
Sueli Ap. Machado Costa Cavassane – Central de Materiais e Esterilização

Adriana Lázaro G. de Oliveira – Pediatria
Andréia Cristina do Nascimento – Pronto Atendimento
Angélica Fernanda C. Rodrigues – Radiologia
Angelita Leite Cabral Santos – Agência Transfusional
Cinira Aparecida Facci – Unidade de Tratamento de Queimados
Clarice Aparecida dos Santos – Banco de Leite
Clodoaldo Silva – UTI Adulta
Débora Regina de Oliveira – Maternidade I
Elisandra Martin Cabral Galdi – 3º andar
Elizangela Pascoalin Peres – Recepção Unidade de Urgência e Emergência
Fabiele Fernanda H. Pereira – 4º andar
Fabíola Patrícia dos Santos – Pronto Atendimento
Gilmara Cláudia Octávio – Setor de Internação SUS
Jucinéia Lima Rodrigues – Posto III
Juliane Venturi Menegasso – Farmácia
Márcia José Alves Dezidério – Centro Cirúrgico
Márcio José da Rocha Caires – Portaria
Marco Roberto Amaral – Laboratório de Análises Clínicas
Maria Aparecida P. Sampaio – Berçário/ Centro Obstétrico
Maria Cristina Pinheiro A. Ponte – 5º andar
Maria do Carmo da C. Soares – Maternidade II
Marta Ramos Souza – Rouparia
Maurício Antônio Castilho – Hemodiálise
Priscila de Cássia Cunha – Faturamento SUS
Sonia Maria Pereira – UTI Infantil
Vania Cristina de Souza – Unidade de Urgência e Emergência
Yara Denise B. Rodrigues – UTI Neonatal

Quero receber a mesma atenção que ela recebe quando não
funciona. Ter a companhia do
meu pai quando ele chega em
casa, mesmo que esteja cansado. Que a minha mãe me procure quando estiver sozinha e
aborrecida, em vez de me ignorar. E ainda, que os meus irmãos
“briguem” para poderem estar
comigo. Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado,
de vez em quando, para passar
alguns momentos comigo. Por
fim, que eu possa divertir a todos. Senhor, não te peço muito.

Só te peço que me deixes viver
com intensidade o que qualquer televisão vive!”
Quando terminou a leitura, o
marido virou-se para a professora e disse:
- Meu Deus, coitado desse
menino. Que pais ele tem!
A professora olhou bem nos
olhos do marido e depois baixou-os, dizendo num sussurro:
- Essa redação é do nosso filho!
E para você? Será que a televisão é o que de mais importante
há na sua casa?

Agradecimento
Durante plantão no Hospital Escola Emílio Carlos (HEEC)
tive uma hipoglicemia. Tal fato
deveu-se a não procura de informações sobre os horários de
lanches e refeições lá oferecidos
durante o período da noite, sendo que durante o plantão apenas realizei o jantar em minha
residência e nada mais ingeri.
Lembro que fui prontamente
atendido por toda a Equipe de
Enfermagem, chefe de enfermagem (Danielle) e pelo chefe
do plantão, Dr. Rogério. Todos
prestando um excelente atendimento, resolvendo o incidente
de maneira rápida e objetiva. A
chefia da enfermagem, ao saber
do resultado do meu Glucometer, em 51mg/dl, prontamente
ofereceu lanches e refrigerantes,
inclusive de uso pessoal.
Diante dessa hipoglicemia
devido à falta de alimentação já

informei a toda Turma da existência da ceia no HEEC.
Parabenizo as Coordenadorias do Internato e do curso de
Medicina e ressalto a qualidade
do Internato implantado nessa
Instituição. Ilustrando tal fato,
realizei estágio no final do ano
em outra Instituição e percebi
o quanto avançamos e estamos
avançando nessa etapa final
da formação médica, em minha opinião, a mais importante. Nossas atividades práticas,
juntamente com a elaboração
de uma grade compatível e cercada de diálogo, e o Dr. Ricardo
Gonsaga mostrando-se sempre
pronto a solucionar problemas,
qualificam o Internato e essa
Instituição.
Renan Canale Peres Montanher
Discente da XL Turma de
Medicina das FIPA

Maio - Datas comemorativas
1º - Dia do Trabalho
02 – Dia do Taquígrafo
03 – Dia da Liberdade de Imprensa
06 – Dia do Cartógrafo
07 – Dia do Oftalmologista
08 – Dia do Artista Plástico, do
Profissional de Marketing e do
Pintor
12 – Dia das Mães, Dia do Enfermeiro
13 - Abolição da Escravatura e Dia
do Zootecnista
15 – Dia do Assistente Social e do
Gerente Bancário
16 – Dia do Gari
17 – Dia das Telecomunicações e
Internacional contra a homofobia

18 – Dia dos Vidreiros
20 – Dia do Comissário de Menores
22 – Dia do Apicultor
24 – Dia do Telegrafista, do Datilógrafo e do Vestibulando
25 – Dia da Indústria, do Vigilante,
do Massagista e do Trabalhador
Rural
26 – Dia do Bombeiro
27 – Dia do Profissional Liberal
29 – Dia do Estatístico e do Geógrafo
30 – Dia do Geólogo
31 – Dia Mundial das Comunicações Sociais, do Comissário de
Bordo e da Aeromoça

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a
iluminação de áreas externas.
s.
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As pessoas são pesadas demais para serem levadas nos ombros. Leve-as no coração.
Dom Hélder Câmara.

Sucos para todas as situações
Suco desintoxicante: couve, limão, laranja e linhaça.
Propõe uma limpeza no organismo, ajudando o corpo a
não reter líquidos, além de auxiliar na redução de gordura
do fígado.
Suco energético: açaí, morango e laranja. Ajuda na recuperação da energia, repondo

rapidamente nutrientes que o
corpo perde durante exercícios,
por exemplo.
Suco bronzeador: cenoura,
laranja e chia. Hidrata a pele e
faz com que a cor do bronzeado
dure mais tempo.
Suco relaxante: maracujá,
laranja e alface. Tem nutrientes
que auxiliam no relaxamento

corporal e mental.
Suco cura ressaca: água de
coco, limão e hortelã. Tem o objetivo de diminuir aquela dor
de cabeça incômoda, após a
ingestão de bebidas alcoólicas.
Suco da juventude: melancia, limão e canela em pó. Ajuda
a manter o colágeno da pele.
Suco da boa digestão:

Novos usos
para objetos
de todo dia

água de coco, hortelã e melão.
Auxilia na reposição da flora intestinal e ajuda na digestão de
quem sofre com problemas intestinais.
Suco antigastrite: maçã, laranja e aipo. Tem como objetivo
diminuir os ataques do sistema
nervoso e da má alimentação
diretamente ao estômago.

Bolo de
banana com casca
CULINÁRIA

Limpe xícaras manchadas
com uma pasta de bicarbonato de sódio e água.
Esfregue suavemente sobre
a mancha para removê-la.

Segredos culinários
Feijão
1. Para que o feijão fique mais saboroso e com o caldo mais grosso,
depois de cozido retire uma concha e amasse bem os grãos. Recoloque na
panela e leve de volta ao fogo por mais 15 minutos, destampado.
2. Para tirar o cheiro de queimado do feijão, umedeça um pano e coloque na panela como se fosse uma tampa. Quando o feijão ferver, o cheiro
ficará retido no pano.
3. O feijão fica mais macio se você colocar algumas gotas de azeite enquanto ele estiver cozinhando..

CURIOSIDADE
Por que a pomba branca simboliza a paz?
São duas histórias com raízes religiosas. Quando João Batista
estava batizando Jesus, o Espírito Santo apareceu na forma
de uma pomba. A outra história diz que, após o dilúvio, Noé soltou
um corvo e depois uma pomba. Do corvo não se ouviu mais falar e a
pomba voltou porque não encontrou lugar para pousar. Uma semana
depois, a ave foi solta novamente e voltou com uma folha verde de oliveira no bico. Isso era sinal de que já havia terra firme em algum lugar.
Como o branco simboliza virgindade, paz, harmonia, uniu-se a pomba
à cor branca e assim surgiu o símbolo da paz.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Expressões curiosas na Língua Portuguesa
NHENHENHÉM: Nheë, em tupi, quer dizer falar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas não entendiam aquela falação estranha e diziam que os portugueses ficavam a dizer “nhen-nhen-nhen”.

Ingredientes
3 bananas
2 ovos
1/2 xícara (chá) de óleo
1 patada de sal
1 colher sobremesa de canela
em pó
1 colher de fermento
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 colheres (chá) de chocolate
em pó (do padre)
Modo de preparo: Bata os ingredientes líquidos no liquidificador. Misture com os outros
ingredientes em uma tigela;
deixar o fermento por último. O
tempo de cozimento depende
do forno (aproximadamente 40
minutos).

Geleia de pimentão vermelho
Ingredientes
500g de pimentão vermelho
aberto, sem as fibras internas e
as sementes
500g de açúcar
400 ml de vinagre de maçã ou
de vinho branco
Modo de preparo: Bata o pi-

mentão com um pouco de água
no liquidificador até obter um
suco bem homogêneo e levemente grosso. Transfira para uma
panela grande, junte o açúcar e o
vinagre e cozinhe em fogo baixo
até chegar ao ponto de geleia.
Deixe esfriar antes de servir.
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes,
janelas, pisos e forros.

Trabalho da Medicina é premiado em Congresso Paulista
Divulgação

Nathália e o pôster premiado no Congresso

O trabalho de
pesquisa “Perfil da
proteína anti-inflamatória Anexina A1
e correlação com o
receptor FPR1 e a
enzima ciclo-oxigenase-2 em inflamações e tumores de
esôfago e estômago”, desenvolvido
sob orientação da
Profª Drª Ana Paula
Girol nos laboratórios de Histopatologia, Imuno-histoquí-

Atualização em Clínica Médica
Dia 02 de abril, no Anfiteatro II
Padre Albino, o Departamento de
Clínica Médica do curso de Medicina das FIPA realizou reunião de
Atualização em Clínica Médica,
com a presença de Internos e Residentes. O tema discutido foi “Síndrome coronária aguda: o desafio

do diagnóstico preciso para o tratamento eficaz”, ministrado pelo
Prof. Dr. Fernando Devito, Coordenador do Departamento de Clínica
Médica.
As reuniões do Departamento
serão semanais e com propostas
de diferentes temas.

mica e Multidisciplinar do curso
de Medicina das FIPA, recebeu o
prêmio de melhor painel apresentado no VIII Congresso Paulista de
Doenças Digestivas, realizado em
Campos do Jordão, de 3 a 6 de
abril último.
O trabalho, apresentado pela
aluna Nathália Dias Sertorio, que
ganhou a inscrição gratuita para
participação na próxima edição
do congresso, concorreu com
instituições como Unesp, USP e
Famerp. Além de Nathália Dias
Sertorio, da 5ª série, participou
do trabalho o aluno Rodolfo Te-

ruo Takaoka, da 3ª série, com
apoio técnico de Mairto Roberis
Geromel, Helena Ribeiro e Melina
Yomasa.
De acordo com a Profª Ana
Paula, o projeto desenvolvido
desde 2013 obteve financiamento das FIPA para aquisição de
material de laboratório, que também destinou bolsa de iniciação
científica aos alunos. As FIPA,
ainda, patrocinaram as despesas relacionadas à participação
no congresso (inscrição, viagem,
hospedagem, alimentação e
confecção do painel).

Cursos comemoram o Dia
Internacional da Síndrome de Down
Divulgação

AME Catanduva participa
de Congresso Internacional
Divulgação

Dosagem de glicemia foi um dos exames realizados no dia

A assistente social Priscila
Galves e as enfermeiras Juliana
Dezuani e Karina Zotarelli, do
AME Catanduva, participaram
dias 31 de março e 1º de abril, no
Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, do Congresso
Internacional de Humanidades &
Humanização em Saúde.
Promovido pela Faculdade de

Medicina da USP e Hospital das
Clínicas, o congresso teve por
objetivo promover reflexões e
conversas sobre a humanização
nos serviços de saúde e o papel
das humanidades na formação
profissional, temas que na contemporaneidade estão se tornando cada vez mais importantes na área de saúde.

Liga de Neuropsiquiatria
promove curso sobre Cefaleia
No dia 17 de maio, às 8h30,
no Anfiteatro Padre Albino, a
Liga de Neuropsiquiatria do curso de Medicina das FIPA e a Profª
Drª Eliana Melhado promoverão
o curso Cefaleia II 2014, com a
presença de diversos palestrantes de renome internacional.
Dirigido a alunos e público
externo com interesse na área,

o curso emitirá certificado reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cefaleia, apoiadora do
evento. Inscrições gratuitas e online em http://www.sbcefaleia.
com/index.php?option=com_k2
&view=item&layout=item&id=3
82&itemid=985 onde é possível
conferir também a relação de palestras.

Os cursos de Medicina e Educação Física das FIPA, em parceria com a IFMSA Brazil, realizaram
na APAE de Catanduva, dia 21 de
março, atividades comemorativas ao Dia Internacional da Síndrome de Down, cuja campanha,
neste ano, teve o slogan “Saúde e
bem-estar – Acesso e igualdade
para todos”.
As atividades realizadas foram
aferição da pressão arterial, medidas antropométricas (peso e estatura) e dosagem da glicemia, pelo

curso de Medicina, coordenadas
pela Profª Nilce Barril Brighetti, e
recreação e lazer, pelo curso de
Educação Física, coordenadas
pela Profª Luciana de Souza Cione
Basto.
O Dia Internacional da Síndrome de Down é comemorado desde 2006 com campanhas
para chamar a atenção da sociedade para a luta por direitos
iguais, bem estar e inclusão das
pessoas que nasceram com a
síndrome.

Liga prepara a II Jornada de
Cirurgia Plástica de Catanduva
Nos dias 30 e 31 de maio, no
Anfiteatro Padre Albino, a Liga da
Cirurgia Plástica do curso de Medicina das FIPA realiza a II Jornada de
Cirurgia Plástica de Catanduva com
a participação de palestrantes renomados da área e apresentação de
trabalhos dos alunos.
Os alunos interessados devem
enviar a apresentação, de até 5 mi-

nutos, em PowerPoint, para o email
plasticacatanduva@gmail.com até o
dia 25 de maio, pois só serão apresentados os trabalhos selecionados.
O valor da inscrição é de R$
100,00. A II Jornada de Cirurgia Plástica de Catanduva tem o apoio da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica - Regional São Paulo. Informações pelo telefone 17 - 3523 2119.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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HPA inicia reestruturação da ambiência do 5º andar
O Hospital Padre Albino, a partir de março, dando continuidade
ao projeto de reestruturação dos
espaços físicos, inicia as adequações gerais nos corredores e salas
de apoio da unidade de internação localizada no 5º andar do pré-

dio principal.
De acordo com o administrador hospitalar, Rogério Bartkevicius, o objetivo é fazer da unidade
referência em hotelaria hospitalar. “O contrato de prestação de
serviços prevê o término da inter-

Hospitais da Fundação participam
de treinamento da FEHOSP
Os colaboradores dos hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino participaram dia 20 de março do Programa de Capacitação Profissional
da Federação das Santas Casas e
Hospitais Beneficentes do Estado
de São Paulo - FEHOSP, realizado no
Anfiteatro Padre Albino.
O palestrante Eduardo Martinho abordou o tema Estatística
Hospitalar. Na oportunidade, o
profissional falou sobre os termos
hospitalares, a classificação dos leitos, as medidas, entre outros tópicos. De acordo com o profissional,

em função da complexidade da
organização hospitalar, decorrente das funções a ela atribuída, a
Estatística passa a ter função primordial no contexto da informação em níveis estratégico, tático
e operacional. “A estatística não
deve se limitar a apenas informações assistenciais. Todos os setores
devem implementar indicadores
de medição”, explica.
Além dos colaboradores da
Fundação Padre Albino, profissionais inscritos de outras regiões participaram do evento da FEHOSP.

Laboratórios da Fundação são
certificados pela ControlLab
Os laboratórios de análises clínicas dos hospitais Padre Albino
e Emílio Carlos participam desde
1999 dos programas de ensaio de
proficiência realizados pela empresa ControlLab, provedora de
ensaio de proeficência habilitada
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA/Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos
em Saúde/Reblas.
Os laboratórios receberam o
certificado de participação pela
assiduidade do Ensaio de Proficiência e pelo ótimo desempenho nos exames listados durante
o ano de 2013 e estão inscritos
nas seguintes áreas: Bacteriologia, Hematologia, Parasitologia,
Urinálise, Bioquímica, Espectro,
Liquor e Coagulação.
O certificado de proficiência

clínico foi reconhecido por mais
um ano de participação ativa e
emérita no Ensaio de Proficiência.
Em adição ao certificado clínico,
os laboratórios receberam um certificado específico para os ensaios
microbiológicos, emitido pela ControlLab e com a chancela da Sociedade Brasileira de Microbiologia.
Além dos certificados citados, os
Laboratórios de Análises Clínicas
do Emílio Carlos e Padre Albino receberam um documento de participação contínua que contempla o
histórico de 14 anos de atuação no
programa de qualidade.
Os serviços da ControlLab estão essencialmente direcionados
a todos os laboratórios que se
preocupam em garantir a qualidade e a confiabilidade de seus
laudos de análise.

venção em até 180 dias”, diz.
Constantemente, os clientes
são orientados sobre a importância
e o andamento da obra. O Serviço
de Infecção Hospitalar acompanha
as ações para a prevenção e a contenção de possíveis riscos e o Servi-

Alunas da Terceira Idade plantam árvore
ornamental no Câmpus Sede das FIPA
Divulgação

A árvore vai simbolizar a turma

Dia 20 de março, as alunas da
Faculdade da Terceira Idade, programa oferecido pelo curso de
Educação Física das FIPA, plantaram duas árvores no jardim do
Câmpus Sede para simbolizar a
turma, como já é tradição em outros cursos.
A ideia surgiu após um passeio à
cidade de Catiguá, quando conhe-

atletas de musculação da Equipe
Max Muscle.
O palestrante falou sobre a interindependência entre o treinamento e a suplementação, condição genética, dieta e principais
suplementos. Ao final da palestra, Prof. Thiago tirou dúvidas dos
alunos e sorteou brindes.

ceram e se encantaram
com uma árvore ornamental chamada abricó-de-macaco (Couroupita
guianensis), originária da
floresta amazônica e que
as flores curiosamente
surgem do tronco. Com a
iniciativa de uma das alunas de colher sementes
da árvore e plantá-la, em
poucos meses brotaram
duas mudas da espécie.
As mudas foram plantadas pelo
jardineiro das FIPA, Sr. Marcelo, e
pela aluna Madalena Sigoli Grillo
na presença das alunas da turma,
da Coordenadora do Programa,
Profª Luciana de Souza Cione Basto, e do Coordenador do curso de
Licenciatura em Educação Física,
Prof. José (Zeca) Cione Neto.

PAS promove curso para gestantes
O Padre Albino Saúde/PAS está
com as inscrições abertas para o 19º
“Bebê de A a Z”, que será realizado
na sede da Medicina Preventiva, na
Rua Pernambuco, 21, em Catanduva. O curso de gestantes é voltado
às beneficiárias do plano de saúde.
As participantes receberão o

auxilio de profissionais das áreas
de ginecologia, pediatria, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição,
odontologia, psicologia, fisioterapia, entre outras.
As inscrições são gratuitas. Mais
informações pelos telefones 173311. 3732 ou 3311-3700.

Apoio a esportistas
O Padre Albino Saúde/PAS é
um dos patrocinadores do time
de futebol da Usina São Domingos. O plano investiu no uniforme
de viagem da equipe.
Divulgação

Palestra sobre musculação e nutrição
Dia 29 de março, no Anfiteatro
Padre Albino, o curso de Bacharelado em Educação Física das FIPA
promoveu palestra em parceria
com a Max Muscle Suplementos
Esportivos. O tema foi Musculação e Nutrição Esportiva, por
Thiago Monteiro, Bacharel em
Educação Física e treinador de

ço de Hotelaria providencia as demandas de higiene e manutenção.
O projeto integra um planejamento de melhoria que vem sendo desenvolvido pela Fundação
Padre Albino nos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos.

A equipe patrocinada pelo PAS

De acordo com o esportista
Marcelo Araujo, o apoio de empresas que acreditam nos benefícios do esporte é fundamental
para o elenco. “Agradecemos o incentivo e firmamos
o compromisso de
levarmos a marca
do PAS para todos
os lugares”, diz.
Para o plano,
apesar de simbólico, o auxílio reforça a preocupação
com a promoção
de saúde dos beneficiários e demais indivíduos.
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Dica do Poupinho
Use luz natural de janelass
sempre que possível.

Show com Matogrosso & Mathias terá renda
para reforma de ala do “Emílio Carlos”
A AEC – Associação de Assistência ao Hospital “Emílio Carlos”
promove no dia 08 de maio, às 20
horas, no Clube de Tênis Catanduva, show com a dupla Matogrosso
& Mathias e banda.
A renda do show será utilizada na reforma da ala C2 Par do
Hospital Emílio Carlos, que atende 100% SUS e que conta com 16
(dezesseis) leitos e dez (10) salas
de apoio. Para a reforma são necessários R$ 550.000,00, sendo
que a administração da obra caberá a uma comissão de membros da AEC.
Além do show da dupla, que
vem a Catanduva para divulgar
o lançamento do seu novo CD, o
participante terá ainda um jantar
com bebidas inclusas, concorrerá
ao sorteio de um Chevrolet Onix

zero quilômetro e terá seu nome
gravado e eternizado como colaborador do hospital numa placa
de metal que será afixada na entrada da ala reformada.
Os convites têm os seguintes
preços: para duas pessoas: setor 2,
R$ 1.250,00 e setor 1, R$ 1.500,00;
para quatro pessoas: setor 3, R$
2.000,00; setor 2, R$ 2.500,00 e
setor 1, R$ 3.000,00 e podem ser
pagos em até dez vezes no cartão
de crédito Visa ou através de cheque pré-datado. Eles devem ser
adquiridos através dos telefones
3531-2900 (Bios Informática) e
3522-1198 (Buch Advocacia).
A AEC ressalta que não se trata
de apenas um show com jantar e
sorteio, mas sim da oportunidade dos catanduvenses poderem
ajudar o hospital da cidade que

Alunos da Enfermagem vacinam e ministram
palestra sobre HPV para adolescentes
Divulgação

de folhetos e discussão no final da palestra. Essa atividade fez
parte do programa de
Extensão “Educação
em Saúde na Comunidade: A prática educativa como viabilizadora da promoção e
prevenção em saúde”.
Vacinação

No dia 27 de março, as alunas Josiane Novaes Franco,
Leonice Nazaré de
Oliveira, Rita de CásAlunas esclareceram, orientaram e vacinaram as
sia Maldonado Conadolescentes
ceição e Tatiane CoDia 13 de março, os alunos lombo Carecho, acompanhadas
do 4º ano de Enfermagem das pela Profª Maristela Aparecida
FIPA Gabriel Gonçalves, Adrie- Magri Magagnini e pela enferli Mauro, Carina Ozana e Ma- meira Joziane Santos, da USF Dr.
ria Angélica Lozano, acompa- Geraldo Mendonça Uchoa, vanhados pela Profª Antonia de cinaram, contra o HPV, alunas
Fátima Zanchetta Serradilha, da EE Nicola Mastrocola.
ministraram palestra educativa
28 meninas, com idades entre
sobre HPV e profilaxia (vacina 11 a 13 anos, foram vacinadas. A
preventiva) na EMEIF Arnaldo vacinação foi uma atividade do
Zancaner.
Projeto de Extensão “Educação
Os graduandos orientaram 27 em Saúde: prática educativa
adolescentes de 11 a 13 anos de como viabilizadora da promoção
idade, conscientizando quanto à e prevenção em saúde” e do Esprevenção através de apresenta- tágio Supervisionado em Saúde
ção oral com vídeo, distribuição Coletiva.

atende exclusivamente pacientes
carentes e que, em breve, estará
disponibilizando também o Serviço de Radioterapia para tratamento do câncer.
A AEC – Associação de Assistência ao Hospital “Emílio Carlos”
é uma associação sem fins lucra-

tivos, de caráter social, regularmente constituída como pessoa
jurídica, que congrega voluntários e líderes, pertencentes às
mais variadas entidades representativas da cidade (maçonaria,
clubes de serviço, sindicatos, associações, etc.).

Alunas da Enfermagem orientam gestantes
Dia 28 de março, Divulgação
das 14h00 às 16h00,
os alunos do 4° ano
do curso de Enfermagem das FIPA Carina
Ozana, Diogo Vila
Real, Gabriel Gonçalves e Maria Angélica
Lozano, acompanhados pela Profª Ma.
Antonia de Fátima
Zanchetta Serradilha,
promoveram
ação
com gestantes na USF
Dr. Olavo Barros, no O tema foi passado às crianças através de
atividade lúdica
bairro Monte Líbano.
Os alunos fizeram apresenta- Baptista, na Vila Lunardeli, em
ção oral às gestantes sobre pré- Catanduva.
As alunas do 4° ano Josiane
natal e a importância do aleitamento materno, cuidados com Novaes Franco, Leonice Nazaré
o recém nascido, esclarecendo de Oliveira, Rita de Cássia Maldúvidas das futuras mães, que donado Conceição, Tatiane Coreceberam kits com itens de ne- lombo Carecho desenvolveram,
com 98 crianças de 3 a 5 anos,
cessidades básicas para o bebê.
A atividade fez parte do Pro- atividade lúdica do Projeto de
jeto de Extensão “Educação em Extensão “Educação em Saúde:
Saúde na Comunidade: a prática Prática educativa como viabilieducativa como viabilizadora da zadora da promoção e prevenpromoção e prevenção em saúde”. ção em saúde” para abordar o
tema “Cuidados contra a pediculose”, mais conhecido como
Piolho
piolho no couro cabeludo.
O projeto teve a coordenaNa manhã do dia 20 de março, o curso, através da discipli- ção da Profª Maristela Aparecida
na Estágio Supervisionado em Magri Magagnini, que acompaSaúde Coletiva, realizou ati- nhou o trabalho realizado pelas
vidade na E.M.E.I. Prof. Neuze alunas.

Palestra sobre tuberculose
Dia 14 de março, os alunos do
4º ano de Enfermagem Gabriel
Gonçalves, Adrieli Mauro, Carina
Ozana e Maria Angélica Lozano
ministraram palestra educativa
na Unidade de Saúde da Família
Dr. Olavo Barros sobre Tuberculose para 22 moradores do bairro Monte Líbano, além de seis
funcionários da USF.
Os graduandos explicaram o

que é a Tuberculose e quais as
formas de contágio, prevenção
e tratamento da doença. Essa
atividade fez parte do programa de Extensão “Educação em
Saúde na Comunidade: a prática
educativa como viabilizadora
da promoção e prevenção em
saúde”, que tem a coordenação
da Profª Antonia de Fátima Zanchetta Serradilha.

Dica do Poupinho
Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando
o
apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.
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Trabalho do Grupo de Humanização dos hospitais
é apoiado pela Diretoria Regional de Saúde
Divulgação

Participantes da reunião mensal do GTH

Dia 27 de março, o Grupo de
Trabalho de Humanização realizou reunião mensal para a avalia-

ção das atividades realizadas e o
início da constituição de um plano
específico de ações. Na ocasião, as

Hospitais homenageiam colaboradoras
Comunicação/HPA

Painel com fotos prestou homenagem às
colaboradoras

O Serviço de Nutrição e
Dietética dos hospitais, em
parceria com a administração hospitalar e o Grupo de
Trabalho de Humanização,
realizou no mês de março
mais uma edição do café especial, que propõe a diversificação do cardápio oferecido aos colaboradores.
Na ocasião, o Dia Internacional da Mulher, que é
celebrado no dia 8 de março, foi evidenciado. A ação
tem o objetivo de manter
um ambiente de trabalho
propício à integração e
acontece uma vez por mês
sempre com um tema específico.

XIV Workshop de Microbiologia
aborda a resistência bacteriana
A farmacêutica e bióloga responsável pela microbiologia do
Laboratório de Análises Clínicas
do Hospital Padre Albino, Drª
Cybele Mara V. Lorenzo, participou do XIV Workshop de Microbiologia, dia 29 de março, em
São Paulo.
Com o tema “Resistência Bacteriana Atualização 2014”, o evento de nível internacional, realizado
anualmente, sob a coordenação
da infectologista do Hospital das
Clínicas/USP São Paulo, Profª Drª
Flávia Rossi, tem a finalidade de
implementar normas de uso ra-

cional de antibióticos ditados por
órgãos como Clinical and Laboratory Standards – CLSL e EUCAST,
assim como novos procedimentos de identificação microbiana e
mecanismos de resistência.
O Laboratório do Hospital Padre Albino constantemente busca
o aperfeiçoamento e implanta novas tecnologias utilizando sempre
como referência altos padrões de
qualidade e proporcionando assim confiabilidade em seus resultados para auxiliar o corpo clínico no tratamento proposto aos
clientes.

articuladoras de humanização da
Diretoria Regional de Saúde/DRS
XV, Lucinéia Lacerda e Sandra Regina Torres, estiveram presentes
para auxiliar no processo.
O trabalho realizado no Emílio
Carlos e Padre Albino foi elogiado.
De acordo com as profissionais, os
dispositivos das políticas nacional
e estadual de humanização como,
por exemplo, a visita aberta, o
acolhimento com a classificação
de risco e o próprio Grupo de
Trabalho de Humanização/ GTH,
já implantados nos hospitais da
Fundação Padre Albino, são fundamentais para o processo contínuo de melhoria do atendimento
aos usuários do Sistema Único de

Saúde/SUS.
Na oportunidade, as especialistas em humanização puderam
conhecer a Unidade de Urgência e
Emergência, a Maternidade, a Pediatria, as enfermarias, a Unidade
de Tratamento Intensivo Neonatal
e Pediátrica, entre outros setores.
Assim como o Ministério da
Saúde, os hospitais da Fundação
Padre Albino têm o objetivo de
transformar o modo de se fazer
assistência hospitalar com humanização. A continuidade do trabalho iniciado está programada
para abril, mês em que um grupo
de estudos iniciará a formatação
de um plano de atividades com a
constituição de indicadores.

Colaboradores participam de treinamento
O Serviço de Educação Continuada dos hospitais da Fundação Padre Albino promoveu no
primeiro trimestre, entre os funcionários, aulas sobre a utilização
de uma nova bomba de infusão,
a pneumonia associada à ventilação mecânica, a infecção relacionada ao uso de catéteres vasculares e Brigada de Incêndio.
Em janeiro, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho/
SESMT promoveu, em parceria
com a Educação Continuada, o
treinamento da Brigada de Incêndio do Hospital Padre Albino. Os
profissionais foram capacitados
para desenvolverem atividades
iniciais em caso de sinistro como
primeiros socorros e evacuação
do local.
O treinamento sobre as bombas de infusão (mono e triplo canal) aconteceu de 18 a 22 de fevereiro, no Hospital Emílio Carlos,
nos períodos da manhã, tarde e
noite e no Padre Albino, em março.
O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar/SCIH do Hos-

pital Padre Albino, em parceria
com a Educação Continuada,
promoveu nos dias 3, 5, 6 e 7 de
março, entre os colaboradores de
enfermagem, treinamentos sobre
o uso de catéter venoso e a pneumonia associada à ventilação mecânica com o objetivo de informar
as boas práticas e ressaltar a qualidade prestada.
A enfermeira Monize Fernanda Pretti abordou o tema “9 certos da medicação” no dia 19 de
março com os colaboradores da
enfermagem do Hospital Emílio
Carlos. Nos dias 25, 26 e 31 de
março e 1º e 2 de abril a Educação
Continuada ministrou treinamentos sobre o Grupo de Orientação
ao Acompanhante visando a divulgação do projeto que é utilizado como elo entre o familiar e a
instituição e tem o objetivo de informar e mediar questões relacionadas ao atendimento hospitalar.
Os treinamentos da Educação
Continuada são realizados mensalmente, conforme as necessidades dos setores e o interesse dos
funcionários.

CIPA promove palestra
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/CIPA do
Hospital Emílio Carlos e das Faculdades Integradas Padre Albino/FIPA promoveu dia 26 de
março, a partir das 14h, na sala
de espera da Ortopedia, a palestra “Cuida-se bem para melhor

cuidar”, com a nutricionista Isafora Avila Crestane, da empresa
Humana Alimentar.
Após a apresentação, a profissional respondeu as perguntas
dos funcionários e todos puderam desfrutar de um lanche natural oferecido pela especialista.
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

GUIA MÉDICO
ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 - 3522 4429
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
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. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•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. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791

•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.405
Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
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
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
NEFROLOGIA
•Drª Luciana S. Devito Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
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 Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
•Drª Simone Mayra Fernandes
Rua Maranhão, 1909 - Fone: 3522 6060
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. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139
•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
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116
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
PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 - Fone: 3523 2223
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. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•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. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

NAE promove cursos de nivelamento
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) das FIPA iniciou dia
12 de abril cursos gratuitos de Nivelamento de Matemática e Português.
Os cursos são dirigidos para
alunos de todos os anos e cursos
das FIPA. A carga horária é de 15
horas. Os cursos são independentes; sendo assim, o aluno poderá
optar em fazer apenas um deles
ou um em cada semestre, considerando que os dois cursos ocor-

rerão no mesmo período, porém
em câmpus diferentes.
Devido ao grande número de
inscrições para os cursos, os dois
módulos serão ministrados no
Câmpus Sede para os alunos dos
cursos de Biomedicina, Educação
Física, Enfermagem, Medicina e
Pedagogia. Para os alunos dos
cursos de Direito e Administração,
que terão estes cursos apenas no
segundo semestre, ambos acontecerão no Câmpus São Francisco.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
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Projeto de extensão do Direito seleciona bolsista
Dia 31 de março, às 18 horas,
no Câmpus São Francisco das
FIPA, foi realizada a prova para
bolsa de estudos para o projeto
de extensão Observatório social
das relações de consumo, do curso de Direito.
A coordenadora do projeto,
Profª Beatriz Trigo, informou que
foi proposto um caso prático re-

lacionado ao Direito do Consumidor, julgado pela Terceira Turma
do STJ, e a aluna Lizandra Barbosa, do 1º ano B foi selecionada
para receber a bolsa, pois apresentou a melhor análise sobre o
caso proposto.
A Profª Beatriz explica que o
projeto visa resgatar a dimensão
humana do consumidor e sua tu-

Primeira aula de informática
Dia 10 de abril, no Laboratório de Informática III do Câmpus
Sede das FIPA, as alunas da Faculdade da Terceira Idade, programa de extensão do curso de
Licenciatura em Educação Física,
iniciaram as aulas de informática,
ministradas pelo Prof. José Claudinei Cordeiro.
As alunas tiveram o primeiro
contato com o computador e no
decorrer das aulas aprenderão as
principais ferramentas básicas da
informática, entre elas, o acesso a
internet e às redes sociais.

Divulgação

O primeiro contato com o computador

Divulgação

Alunos constroem materiais e suportes para a contação de histórias

os contos de fadas e construção
de materiais e suportes para a
contação.
Depois da teoria, os alunos foram à Pediatria do Hospital Padre
Albino visitar crianças e adolescentes internados e distribuíram os aventais com as histórias
infantis, pois estes simbolizam
a visita do GPS da Alegria (Grupo dos Pedagogos Solidários).

Visita monitorada ao Câmpus Sede das FIPA
Dia 09 de abril, alunos do curso
Técnico em Enfermagem do Centro Educacional Múltipla Escolha
(CEME), de Catanduva, fizeram visita monitorada nas dependências
do Câmpus Sede das FIPA, acompanhados pela técnica de laboratório
Melina Mizusaki Iyomasa Pilon.
Os visitantes conheceram os

Consumidor, criando um fórum
de discussão de ideias e de diagnósticos capazes de melhorar a
qualidade de vida da população a
partir da promoção da proteção e
defesa do consumidor”, acrescenta a professora.
O cronograma de trabalho do
projeto para o semestre é realizar
a capacitação dos alunos para
transmissão de informações sobre o exercício da cidadania nas
relações de consumo e visitar
escolas, grupos de estudos e instituições para a conscientização
de setores da comunidade sobre
a importância do consumo consciente.

Alunos da Biomedicina orientam
a população na praça

Pedagogia inicia seus projetos de extensão

Dia 30 de março, no Câmpus
Sede, o curso de Pedagogia das
FIPA iniciou as atividades dos
projetos de extensão de 2014.
Os alunos tiveram o primeiro
encontro do projeto “O contador
de histórias”, proposta interdisciplinar que tem por objetivo a
sensibilização do talento criativo, a integração do conhecimento teórico das histórias infantis e

tela passou a ser um dever do Estado conforme o art. 5º, XXII da CF.
“Os direitos básicos do consumidor são aqueles interesses mínimos, materiais ou instrumentais,
relacionados a direitos fundamentais universalmente consagrados
que, diante de sua relevância
social e econômica, pretendeu o
legislador expressamente tutelar”,
esclarece ela. Assim, o projeto de
extensão tem um caráter de prevenção e reparação dos danos
causados aos consumidores, de
maneira coletiva.
“O objetivo é disseminar e
intensificar o estudo dos princípios e institutos de Direito do

laboratórios de Anatomia, Parasitologia, Microbiologia, Fisiologia e
Habilidades e Emergências Médicas e o Museu de Patologia apresentados pelos técnicos responsáveis de cada laboratório. No dia 10,
o Câmpus Sede recebeu a visita de
alunos do curso Técnico em Farmácia do CEME.

Dia 29 de março, das 8h00
às 13h00, os alunos do curso de
Biomedicina das FIPA realizaram
a campanha “Como vai você?” na
Praça Monsenhor Albino.
Coordenados pelos professores Manzélio Cavazzana Jr. e
Andreia de Haro Moreno, os 58
alunos participantes da ação fizeram 300 testes de glicemia,
250 aferições de pressão arterial, 194 tipagens sanguíneas e
distribuíram mais de 3.000 flyers

da campanha contra o câncer de
mama. A ação teve o objetivo de
informar ao cidadão catanduvense sobre cuidados básicos de
saúde, como pressão arterial, glicemia e tipo sanguíneo, além de
divulgar o curso de Biomedicina
e incentivar o contato dos alunos
com a população em geral.
Trote solidário

Dia 5 de abril, das 8h00 às
12h00, os calouros do
Divulgação
curso de Biomedicina
participaram do Trote
solidário no Hemonúcleo de Catanduva. 23
alunos fizeram doação
de sangue e 26 alunos
puderam realizar o cadastro do tipo sanguíneo para doação de
medula óssea.
A ação é realizada
anualmente pelo curso e libera a participação de veteranos e
O objetivo foi informar ao cidadão sobre cuidados
básicos de saúde
demais interessados.

Saúde + 10 obtém 2,2 milhões de assinaturas
Dia 8 de abril, as entidades
nacionais, instituições e movimentos sociais que apoiam o
movimento Saúde+10 participaram da Comissão Geral sobre
o Financiamento da Saúde no
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. O presidente
da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, esteve presente.

A iniciativa recolheu 2,2 milhões de assinaturas, resultando
no PL 321/2013 que amplia em R$
45 bilhões os recursos para financiamento do setor em cinco anos.
O encontro também contou com
a participação de Edson Rogatti,
presidente da CMB e diretor-presidente da Fehosp, e teve como
objetivo principal dar caráter de
urgência à matéria, para que o
projeto tramite com agilidade.
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Presidente da Fundação integra nova diretoria da FEHOSP
Divulgação

A nova diretoria da FEHOSP; Dr. Amarante está no canto esquerdo

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre
Albino, Dr. José Carlos Rodrigues

Amarante, integra a nova diretoria
da Federação das Santas Casas e
Hospitais Beneficentes do Estado

Fernando Prestes entrega 2ª parcela da renda
de almoço beneficente pró Radioterapia

Marília
Diretor de Relações Institucionais: Prof. José Carlos Cardoso - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro
Diretor Jurídico: Dr. João Orlando Pavão - Irmandade Santa Casa
de Misericórdia de Piracicaba.
Misericórdias do Brasil
Em Assembleia Geral Ordinária
dia 02 de março, em Brasília, a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos/CMB elegeu
Edson Rogatti, de São Paulo, por
aclamação, ao cargo de presidente do Conselho de Administração,
para o triênio 2014/2017.

Assinado convênio para liberação
de R$ 250 mil para o HPA

Imprensa/FPA

Alexandre Carvalho entrega o cheque ao Dr. Amarante

O membro da Comissão Organizadora do almoço beneficente
realizado dia 10 de novembro de
2013, em Fernando Prestes, pró
construção do Serviço de Radioterapia da Fundação Padre Albino e para a APAE de Catanduva,
Alexandre Carvalho, entregou dia
20 de março último ao presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, um cheque de
R$ 16.210,00, que representa a segunda parcela da renda do evento.
O evento rendeu R$ 63.146,00,
mas como o prazo para pagamento do leilão de gado foi de 90 dias,
somente no final de fevereiro re-

de São Paulo – FEHOSP, eleita dia
18 de março, na sede da Federação,
em São Paulo, em assembleia geral
extraordinária, para o triênio 20142017. Dr. Amarante é um dos nove
membros eleitos para o Conselho
de Administração.
A nova diretoria está assim
constituída:
Diretor-Presidente: Edson Rogatti - Santa Casa de Misericórdia
de Palmital
Diretor Vice-Presidente: Padre
Niversindo Antonio Cherubin –
IBCC/Instituto Brasileiro do Controle do Câncer – São Paulo
Diretor Administrativo-Financeiro: Milton Tédde - Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de

ceberam o valor total da renda.
No dia 28 de novembro a Comissão havia entregado um cheque
no valor de R$ 15.363,00.
O Presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, Dr.
José Carlos Rodrigues Amarante,
elogiou a organização do evento,
agradeceu a todos que colaboraram e disse a Alexandre que mais
do que o resultado financeiro,
que é muito bom para a Fundação, foi a iniciativa. Lembrou que
Fernando Prestes foi a primeira cidade a organizar um evento para
o Serviço de Radioterapia e que
Pindorama, através do Pindorama
Clube, será a próxima.

No dia 07 de março, acompaMAIS EMENDAS
nhado do vereador Wilson Paraná (PT), o presidente da Diretoria
Novas emendas ao OrçamenAdministrativa da Fundação, Dr. to Geral da União, junto ao Fundo
José Carlos Rodrigues Amarante, Nacional de Saúde, Programa Esassinou, na DICON – Divisão de truturação de Unidades de AtenConvênios do Ministério da Saú- ção Especializada em Saúde – Nade, em São Paulo, convênio para cional, foram apresentadas neste
a liberação de verba de R$ 250 ano de 2014.
mil, solicitada em 2013 através de
As emendas são dos deputaemenda parlamentar pelo depu- dos Cândido Vaccarezza (PT), R$
tado federal Cândido Vaccarezza 250.000,00; Antonio Carlos Men(PT) por intermédio do vereador des Thame (PSDB), R$ 100.000,00,
catanduvense.
e do senador Eduardo Suplicy
A Fundação Padre Albino apre- (PT), R$ 200.000,00.
sentou plano de
Divulgação
trabalho, aprovado pelo ministério,
e aguarda a liberação do crédito. A
verba, destinada
para investimento,
será utilizada para
compra de equipamentos para a
Unidade de Urgência e Emergência, UTI e Centro
Cirúrgico do Hos- Dr. Amarante assina o convênio observado pelo vereador
pital Padre Albino. Wilson Paraná

