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Medicina FIPA está entre os 34 melhores do Brasil
A cada três anos o Ministério da Educação realiza avaliação dos cursos de medicina de todo o Brasil, o que gera o Conceito Preliminar de 

Curso (CPC), que refl ete a qualidade do curso. Dos 154 cursos de medicina avaliados pelo MEC em 2013 somente 34 tiveram conceito 4 no 
quesito CPC, sendo que o curso de medicina das FIPA está entre eles. Nenhum dos cursos obteve CPC 5. Página 09.

MEC renova reconhecimentos de cursos

Hospitais e AME realizam 

Simpósio de Humanização

Renovado o contrato para gestão 

do AME Catanduva

Terceira Idade completa 15 anos

“Emílio Carlos” informatiza o atendimento 

do laboratório de análises clínicas

FIPA vai exibir fi lmes da 9ª Mostra de 

cinema e direitos humanos

Medicina Preventiva entrega certifi cados

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) foram selecionadas como 
ponto de exibição de fi lmes da 9ª Mostra de cinema e direitos humanos do 
hemisfério sul “Democratizando”. A cidade é o único ponto de exibição da 
mostra na região de Catanduva e São José do Rio Preto, cujo objetivo é a 
difusão de obras que problematizam e abordam a questão dos Direitos 
Humanos de diversas formas. Última página.

A Medicina Preventiva do Padre Albino Saúde certifi cou mais uma tur-
ma.  As inscrições para as novas turmas estão abertas.  Página 07.

O Ministério da Educação renovou o reconhecimento dos cursos de 
Bacharelado em Educação Física e Enfermagem das Faculdades Integra-
das Padre Albino (FIPA). Página 08.

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino e o Ambulatório Médico de 
Especialidades/AME Catanduva, em parceria com o Padre Albino Saúde, 
promoveram o 3º Simpósio de Humanização dia 5 de dezembro, no Anfi -
teatro Padre Albino. O evento foi voltado aos médicos, profi ssionais e estu-
dantes da saúde e público em geral. Página 06.

A Secretaria de Estado da Saúde e a Organização Social de Saúde (OSS) 
Fundação Padre Albino assinaram Termo de Retirratifi cação renovando o 
contrato para gestão do Ambulatório Médico de Especialidades de Catan-
duva – AME para o ano de 2015. Página 07.

Dia 10 de dezembro, a Faculdade da Terceira Idade promoveu uma fes-
ta para comemorar o aniversário de 15 anos do programa. O objetivo foi 
organizar uma típica festa de debutante. Página 08.

O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Emílio Carlos possui 
novo sistema de senhas para maior agilidade no atendimento. Página 07.

Natal Os hospitais da Fundação prepararam uma decoração espe-
cífi ca para o período do Natal, como o presépio montado no Hospital 
Emílio Carlos. Página 06.
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Dica do Poupinho

Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Ano novo; novos desafi os.
EXPEDIENTE

Neste alvo-
recer de um 
novo ano, no-
vos desafi os se 
nos impõem 
quando na ver-
dade os do ano 
anterior nem 
foram bem re-
solvidos ainda. 

Mas a vida é assim mesmo. Vivemos cor-
rendo atrás do tempo, sem nunca conse-
guir alcançá-lo. Na retrospectiva do ano 
que passou constatamos, entre altos e 
baixos, um saldo positivo nos propósitos 
do ano precedente, com avanços signifi -
cativos e ainda muito por fazer.

No novo ciclo que se inicia nuvens 
negras pairam nos céus da economia 
brasileira, prenunciando fortes ajustes e 
escassez de recursos fi nanceiros. Se para 
o setor fi lantrópico os anos anteriores 
já foram de minguados recursos fi nan-
ceiros, 2015 não traz boas perspectivas 
nesse sentido. Não vamos, entretanto, 
fi car lamentando e esperar pelo pior; ao 
contrário, vamos continuar a nossa luta 
e procurar implementar todas as ações 
que planejamos para este ano.

Em 2012, para nos ajudar nessa difícil 
missão, contratamos uma empresa de 
consultoria (KPMG), que elaborou o pri-
meiro planejamento estratégico. Naque-
le momento, ainda muito no início desta 
administração, foi feito o planejamento 
possível e com objetivos muito especí-
fi cos, dadas as condições do momento. 
Avaliamos que os frutos daquele plane-
jamento foram muito positivos, embora 
não o tenhamos concluído na sua tota-
lidade em razão de fatores adversos. Um 
deles, com certeza, foi a insipiente tec-
nologia da informação. Após os investi-
mentos necessários, hoje estamos muito 
melhor preparados, tanto em tecnologia 

quanto administrativamente para os no-
vos desafi os.

No fi nal do ano passado (2014) con-
tratamos a empresa SMoreno Consulto-
ria Empresarial Ltda. para um novo pla-
nejamento estratégico, agora sob novas 
perspectivas, uma vez que, apesar dos 
importantes avanços conquistados nestes 
últimos dois anos, há um longo caminho 
a ser trilhado para tornar os hospitais da 
Fundação Padre Albino autossustentáveis.

Não há perspectivas de dinheiro novo 
pelo Ministério da Saúde, já que o novo 
governo Dilma não sinalizou com reajuste 
da tabela SUS ou outras verbas compen-
satórias. Resta-nos, além de reduzir des-
pesas sem prejudicar o bom atendimento, 
buscar outros recursos através de emen-
das parlamentares e campanhas de doa-
ções voluntárias. Por isso, também no fi nal 
do ano, implantamos um setor de capta-
ção de recursos e relançamos as campa-
nhas de doações já existentes.

Mesmo com todas as difi culdades que 
se vislumbram estamos confi antes de le-
var a um bom termo esse novo planeja-
mento estratégico, que a exemplo do an-
tecedente poderá trazer bons resultados. 
Principalmente porque a Fundação conta 
com uma equipe valorosa e combativa, 
que sempre responde positivamente aos 
desafi os propostos. Ao dizer isto não lhes 
presto nenhum favor; apenas constato 
uma realidade.

Por fi m resta conclamar todos os mem-
bros dirigentes da Fundação Padre Albino 
para um esforço extra neste ano que se ini-
cia, cujo envolvimento é de fundamental 
importância para que continuemos cum-
prindo a missão que Padre Albino nos legou.

A todos um venturoso Ano Novo!

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP) 

O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação 
interna editada pela Assessoria de Imprensa da Funda-
ção Padre Albino.
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A vida

Às vezes me pego pensando na vida, nos 
erros cometidos, nos aprendizados sofridos, 
nas alegrias, nas tristezas. A vida é uma verda-
deira escola. Nela aprendemos a ver com os 
olhos da alma e a enxergar com os olhos do 
coração.

Aprendemos a sentir pessoas, sentimen-
tos. Aprendemos a sorrir, pelos motivos mais 

Autor desconhecido

tolos. Vemos as pessoas que amamos partir e 
aprendemos a valorizar, a respeitar, a amar, a 
ter fé, esperança. Conhecemos a força de uma 
simples palavra. Enfi m, a vida é uma escola, 
então.

Aproveite seu tempo, aprenda coisas boas, 
olhe com os olhos da alma valorize as pessoas, 
respeite a todos e acima de tudo ame sempre!



Dica do Poupinho

Durante a limpeza de áreas grandes, 

acender apenas as luzes necessárias. Janeiro/2015 3

ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da 

Fundação Padre Albino

01 – Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
10 – Prof. Nelson Aparecido Oliani
12 – Dr. Olegário Braido
22 – Luiz Marcos Garcia

Coordenadoria Geral

05 - Suelen Cristina Zanirato Dodorico
12 - Shirley Albino Alves
14 - Lilian Pet Hosina
21 - Elias Cardoso Corral
22 - Marcos Leão Alves

Sonia Maria Corradi
27 - Halana Grasiela de Abreu
 

Hospital Padre Albino

01 - Efi gênia dos Santos Félix Andrade
Maria Aparecida Cajuela Mouco
Maria Aparecida Gonçalves da Cruz
Naielly Cristina de Matos Galante

02 - Cleusa Aparecida de Sousa
Elizandra Dias
Rafaela Cristina Elias Soares

03 - Aparecida de Souza Fernandes
Caroline de Toledo Zanon

05 - Andresa Frias Penalvel
Gisele Patrícia Antonio

06 - Antonia Gonçalves Moreira
07 - Clarice Aparecida dos Santos

Edna Alves Pereira dos Santos
Jane Alice Esperandio
Márcia Regina Tofanelli da Silva

08 - Lúcia Helena Ferro
09 - Ana Cláudia Norvete

Fernanda Regina Pereira Bertoni
Maria Célia Cordon Guglielmetti
Vânia Aparecida Domingos

10 - Eliane Cristina Gimenes de O. Bastos
Elisângela Elísia da Costa
Jaqueline Ferreira da Silva
Jéssica Mayumi Kague Penteado
Renata Delgado
Rosa Maria Camilo Guerbas

11 - Francisco Adão da Silva
Gisela Cristina Percebon Morette
Sonia Maria Pereira

12 - Adriana da Mota Santos Silva
Marcela Aparecida da Silva
Marcos Paulo Alves

13 - Adriana Isabel de Lima
Maria Pierina D. Anastácio
Paulo Alexandre Gomes
Teresa Cristina Savazzi Rodrigues

14 - Jeff erson Cavalcante de Souza
Júlia Luiza da Conceição

15 - Dr. Igor Lopes da Silva

16 - Evanilde Donizete Triunfo
Maykow Diego Braga Terra

17 - Aline Pereira de Almeida
Cleide Pavani Piovani
Rita de Cássia de Lima
Rosimeire Cezar Cury
Tatiane Scarpeto Teixeira

18 - Marina Pádua Durante
Silvana Regina de Sousa
Tamires Aparecida de Oliveira Souza

19 - Jéssica Aparecida Jovedi
20 - Elisandra Paula Macedo

Lívia Leite de Campos
Lucas Eduardo dos Santos
Marcelo Godoy Bueno
Maria Ester Correa Oliveira Bellucci

21 - Adriana Freschi
Adriano Garcia
Cleonice Bento Neto Rego
Rosa Helena Nogueira Martins
Silmara Aparecida Nardo Pozzi

22 - Judite Piccolo
Luciane Anselmo Deboni
Maria Sandra de Mello de Souza
23 - Vanderlea Lourencin Jorge

24 - Cláudia de Fátima Gonçalves
Edivania Aparecida Maziero
Kelli Cristina Angelo Aguliari

25 -Fernanda Cristina Coelho Delvechio
Leia Cátia Antonio

26 - Diego Gonçalves
Juliane Aparecida Venturi Menegasso
Silvana Perone Pascolat

27 - Elizeri Custódio Braga
Viviane Kelli da Silva

28 - Daniela Maria Cajuela
Maria Nilde Lima dos Reis Francisco
Sonia Barduco da Silva

Hospital Emílio Carlos

02 - Drª Luciana Bottini Antunes Crepaldi
Patrícia Carla Ramos

03 - Bruna Mauri Aranha
04 - Gisele Fernanda Jacometto

Luís Carlos Ferraz
05 - Eliane Faria dos Santos Damaceno
07 - Ailto Aparecido Machado
08 - Márcia Regina de Souza Siviero

Marli de Jesus
Nívia Ferreira Sales Gonçalves

12 - Erika Fachim Esteves
Maria Cláudia do Prado Lopes

13 - Carlos Alberto Liberatore
14 - Agnaldo de Azevedo
18 - Maria das Graças Mendes

Vanessa Costa dos Santos
23 - Luís Carlos Girabel

ESTE CORAÇÃO CONTINUA

A BATER POR VOCÊ!

FEVEREIRO
Roseli da Silva Thomaz

24 - Fátima Aparecida Ferreira Abreu
Matias Bezerra de Queiróz

25 - Maria Salete Moreira Rodrigues
26 - Cecília Nogueira

Jéssica Ap. de Oliveira da Silva
Mirna de Jesus Carrero

27 - Flávia Fernanda de Oliveira

Recanto Monsenhor Albino

05 - Cristiani Aparecida Magri Ribeiro
09 - Benedita de Fátima Oliveira Silva
10 - Maria Cristina C. Mendonça
13 - Andreia Gomes
18 - Aline Aparecida Correia Galbeiro

Padre Albino Saúde

12 - André Luiz Fernandes
17 - Roseli Batista de Lima
20 - Liliana Gervino Carlessi
25 - Daiane de Fátima Sabião

 
Ambulatório Médico de Especialidades - AME      

08 - Ana Lúcia Lopes
18 - Willian Gustavo Lima Fernandes
21 - Eliana Soler de Godoy Stefano

Vanessa Damião Silva
26 - Andresa da Silva Reis

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
03 - Márcia Cristina Machado de Souza

Prof. Marcos Venício Braz de Assis
05 - Marcos Pereira da Silva

Prof. Murillo Antonio Couto
Prof. Sidney Moreno Gil

06 - Profª Adriana Paula Sanchez Schiaveto
Prof. Flávio Louzada Graciano

07 - Profª Ana Paula Girol
Prof. Dario Ravazzi Ambrizzi

08 - Márcia Sueli Barbujani
09 - Prof. Antonio Angelo Bocchini
11 - Maria de Lourdes Barbato
12 - Prof. Armindo Mastrocola Junior
14 - Adair Zolim

Profª Ana Carolina Doti
17 - Vanderleia Alvarenga da Silva Castro
21 - Prof. Carlos Alexandre Mendes
23 - Prof. Sinval Malheiros Pinto Junior
26 - Prof. Fábio Macchione dos Santos
27 - Prof. Marcílio Antonio Bortolucci
28 - Prof. Luiz Lázaro Ayusso

Marta Guassu Gonçalves Godoi
   

Colégio Catanduva

10 - Profª Rosemary Fátima Moura dos Santos

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

s,

s.



Pesquisa investiga défi cit de atenção x uso de tecnologias

Janeiro/2015

bientais, genéticas e biológicas, 
caracterizado por sintomas de 
impulsividade, hiperatividade e 
défi cit de atenção, que se mani-
festam desde a infância e pode 
prolongar-se até a fase adulta. “O 
diagnóstico é efetuado a partir 
dos seis anos, de forma clínica, 
baseado em critérios estabeleci-
dos, sendo necessário considerar 
a intensidade, duração, pervasi-
vidade dos sintomas e o estágio 
de desenvolvimento em que o 
indivíduo se encontra”, completa. 
De acordo com Dr. Thales, a taxa 

de incidência é entre 3% a 5% 
das crianças em várias regiões 
diferentes do mundo em que já 
foi pesquisado.

O objetivo da pesquisa é in-
vestigar a possível incidência de 
TDAH nas crianças, relacionan-
do a influência do uso da tecno-
logia na rotina delas, e orientar 
pais e professores sobre o dis-
túrbio, necessidade de acompa-
nhamento médico e a participa-
ção dos mesmos no tratamento.

Para o desenvolvimento da 
pesquisa foram aplicados ques-
tionário pré-estabelecido, cons-
truído a partir dos sintomas do 
Manual de Diagnóstico e Esta-
tística – IV Edição (DMS-IV) da 
Associação Americana Psiquiá-

trica, e questionário sobre o uso 
de aparelhos tecnológicos (TV, 
vídeo game, computador, celu-
lar, entre outros) nas atividades 
de lazer da criança. Os dados 
obtidos pelos questionários se-
rão analisados e correlacionados 
com uma possível influência da 
tecnologia no comportamento 
da criança suspeita de ser por-
tadora do distúrbio. O primeiro 
será respondido por pais e pro-
fessores de alunos do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental; o 
segundo, apenas pelos pais.

A pesquisa tem a participa-
ção dos alunos Alexis Coelho 
Aguiari, Carolina Jodas Pansiera, 
Natany Nakamura Vieira e Rafae-
la Torres Viscone.
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Fevereiro - Datas comemorativas

01 – Dia do Publicitário
02 – Dia do Agente Fiscal
05 – Dia do Datiloscopista
07 – Dia do Gráfi co
09 – Dia do Zelador
10 – Dia do Atleta Profi ssional
16 – Dia do Repórter
18 – Dia Nacional de combate ao alcoolismo
19 – Dia do Esportista
22 – Dia do Auxiliar de Serviços Gerais
23 – Dia do Rotariano
26 – Dia do comediante
27 – Dia do agente fi scal da Receita Federal e Nacional do Livro Didático

Ninguém deseja sofrer!
Ninguém anseia sentir dor, mas a dor é uma realidade que precisa-

mos aproveitar quando chega. Domestique sua dor, isto é, submeta-a 
ao seu controle.

Deixe aberta em sua alma a entrada à esperança de que toda ex-
periência dolorosa da mesma maneira como chegou, vai passar. Além 
disso, sinta a angústia, mas não a alimente de modo doentio.

 Por ser como um fogo que queima, podemos transformar a dor em 
um crisol que nos purifi que. A dor é inevitável. Aceite-a para fortalecer 
seu caráter e para adquirir a virtude de uma inquebrantável fortaleza.

    Viver é um privilégio. A vida deve ser uma festa.

O pediatra Thales Fernando 
Roque Barba, docente do curso 
de Medicina das FIPA, coordena 
grupo de quatro alunos na pes-
quisa “Investigação de possíveis 
casos de TDAH e sua relação com 
uso de tecnologias em crianças 
de 6 a 10 anos no município de 
Catanduva”.

O médico esclarece que 
Transtorno de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH) 
consiste em um distúrbio neu-
rológico multifatorial, depen-
dente tanto das condições am-

Dica do Poupinho

Ao sair da sala, desligue a luz.z.

Dr. Thales com os alunos que desenvolvem a pesquisa.

DivulgaçãoDivulgação

Funcionários homenageados do mês

Adalgisa Cristina de Campos – Centro Cirúrgico
Adriano de Melo Mingóia – C3 PAR
Ana C. Disney dos Santos – C2 Impar 
Aniele Abegão – Laboratório de Análises Clínicas
Antonio Pupio – Manutenção
Cibele Sabino – Serviço de Nutrição e Dietética
Cintia Aparecida M. Porta – Unidade de Terapia Intensiva
Claudete Aparecida Salvador – Ambulatório
Denise Tiemi Assega - Fisioterapia
Fernanda Cordeiro – Nutrição
Isabela Manfredo Peloi – Enfermagem
Laiza Darc Zeferino – C3 Impar 
Leonardo Mismito – Monitoramento
Lucas Baldan Frezarini – Portaria
Luciana Oliveira – Serviço de Higiene e Limpeza 
Maria Biazioli – Central de Materiais e Esterilização
Matheus Bocchini – SAME
Matheus Lucas Paulino – Telemarketing
Paulo C. Q. dos Santos – C4
Rosalina de Seixas Stoqui – Moléstias Infecciosas 
Rosival Rodrigues da Silva – Monitoramento
Sabrina Roberta Pereira – C5 Par Masculino 
Santa de Fátima Correa – Copa
Vanessa Gabrielli Lopes – Recepção

Ana Lúcia Terço – Berçário
Andreia Regina Voltarelli – 3° Andar
Angelita Cabral Leite Santos – Agência Transfusional
Aniely de Lima Pincelli – Laboratório de Análises Clínicas 
Benedito Castilho de Carvalho – Portaria 
Cacilda Pontes Gouveia – Maternidade I
Cristiane Graciano Pedrasoli – Banco de Leite
Fabiana B. Santos – PABX
Liliane Cristina Florentino – Centro Obstétrico
Lúcia Flávia Janini – Posto 3
Marcia Oliveira Prado – Unidade de Terapia Intensiva Adulta
Maria de Lourdes da Silva - Unidade de Urgência Emergência 
Maria Irene O. Lamama – Serviço de Higiene e Limpeza  
Matilde Ivete Bolonhini – Unidade de Terapia Intensiva Infantil 
Natália Miler – 5° Andar
Neide Ap. Polastri – Centro Cirúrgico
Patrícia Cristina Nunes – Maternidade II
Renata Baida Moreno – Raio X 
Rita de Cássia Lima – Pronto Atendimento
Sandra Rodrigues – Hemodiálise



Lenda da descoberta do café

LAZER E VARIEDADES

Janeiro/2015

Conta a lenda que há mais de 
1.300 anos, no território da atual 
Etiópia, um jovem pastor árabe, 
Kaldi, observou uma tarde como 
suas cabras atuavam de uma for-
ma estranha, correndo e dando 
saltos como loucas, depois de co-
mer arbustos de frutos vermelhos.

O pastor, intrigado pelo que 
ocorria, decidiu levar as mostras 
de folhas e frutos a um mosteiro 
chamado Cheodet, onde os mon-
ges, por curiosidade, puseram os 
grãos para cozinhar. Ao provar a 
bebida acharam tão ruim que jo-
garam ao fogo o que sobrou, mas 

Se alguém  hoje  lhe bloquear a porta, não gaste sua energia com confronto, procure 
as janelas. Lembre-se da sabedoria da água: ela nunca desiste com  seus obstáculos; 

ela simplesmente os contorna. - São Francisco de Assis
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Bolo de maçã

Ingredientes 

3 ovos
3 colheres de sopa de farinha 
de linhaça dourada
1 colher de sopa de fermento 

CULINÁRIA

CURIOSIDADE
Como alguns insetos e aranhas andam na água?

As patas de certos insetos, assim como as de certas aranhas, 
terminam com pelos, recobertos de uma substância gordu-

rosa que a água não molha. A superfície da água faz as vezes de uma 
membrana elástica, que baixa ligeiramente em torno da pata do inse-
to, graças à tensão superfi cial, sustentando-se assim o animal na su-
perfície líquida.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Novos usos 

para objetos 

de todo dia

Quando plantar uma roseira, 
comece por colocar uma cas-
ca de banana no buraco onde 
escolheu plantar. A casca ali-
mentará a roseira de potássio 
e contribuirá para a resistên-

cia da planta a doenças. 

Segredos culinários

Truques e dicas para o dia a dia

Frutas frescas

1. Lave os morangos sempre antes de tirar os talinhos, para que não 
percam o suco. 

2. Quando você cortar um limão e não usar uma das partes, guarde 
na geladeira a parte cortada virada para baixo. Assim, o limão fi cará 
mais conservado. 

3. Para dar um gosto especial a saladas, use suco de grapefruit em 
lugar do vinagre. 

4. O melão, quando cortado, absorve odores de outros alimentos. 
Para que isso não aconteça, envolva-o em papel de alumínio e guarde 
em recipiente de plástico na geladeira. 

5. Não estrague um limão inteiro se você for usar apenas algumas 
gotas. Faça um furinho com um palito, use o que precisar e tampe com 
o mesmo palito.

• Para empanar pedaços de frango sem fazer sujeira, coloque a fari-
nha dentro de um saco plástico. Junte os pedaços de frango e chacoa-
lhe até misturar bem.

• Para dar a cor dourada ao bife, coloque na hora da fritura uma 
colher de sobremesa de massa de tomate.

• Para tirar o excesso de sal do bacalhau, ferva-o com uma colher de 
sobremesa de farinha de trigo. A farinha absorverá todo o sal. E para o 
bacalhau fi car macio e mais gostoso, depois de tirar o sal coloque-o de 
molho em leite.

Dica do Poupinho

 Elimine, quando possível, a 

iluminação de áreas externas.

a 

s.

para bolo
3 maçãs pequenas picadas
1 colher de chá de canela
Noz-moscada a gosto
Açúcar/adoçante a gosto

Modo de preparo: Bata a linhaça com a canela, adoçante e ovos 
até fi car bem homogêneo (use o batedor). Adicione o fermento 
e mexa bem; a massa vai virar tipo uma espuminha e dobrar de 
tamanho (não bata demais, senão desanda). Transfi ra a massa para 
uma fôrma pequena (de bolo inglês). Distribua as maçãs picadas 
sobre a massa. Leve para assar em forno preaquecido a 180 graus 
até estar bem fi rme no centro.
OBS: pode jogar umas lasquinhas de amêndoas tostadas em cima 
antes de colocar no forno para dar uma crocância.

os grãos, à medida que se quei-
mavam, despendiam um agradá-
vel aroma.

Os monges tentaram, então, 
voltar a preparar uma bebida com 
os grãos torrados e fi caram fasci-
nados com o resultado. Ao tomar-
-se o café, as orações dos monges 
já não foram suaves e calmas, mas 
recitadas em coro com alegria. 

A lenda conta que o abade do 
mosteiro deu o nome de Kaaba à 
bebida, que em árabe quer dizer 
pedra preciosa de cor café.

Nos 400 anos seguintes, os 
grãos de café eram apenas masti-

gados para obter seu efeito revi-
gorante. Os árabes, no século XIII, 
foram os primeiros a processar o 
fruto amadurecido e torrado e 
dele tirar a bebida.

O café chegou à América do 
Sul no século XVIII com os france-
ses que iniciaram plantações nas 
Guianas. A saída de sementes do 
país era proibida, pois quem ti-
vesse maior controle estabelecia 
o monopólio comercial.

O sargento brasileiro Francis-
co de Melo Palheta foi enviado 
para resolver uma questão diplo-
mática nas Guianas e, na volta, 

deveria contrabandear mudas de 
café para o Brasil. Palheta cumpriu 
as duas missões: os franceses re-
conheceram as fronteiras brasilei-
ras e, depois de seduzir a esposa 
de um governador, o sargento 
conseguiu algumas sementes 
que foram trazidas em seu bolso.

O café passou a ser cultivado 
no norte do Brasil em 1.722 e foi se 
espalhando pelas demais regiões. 
Atualmente, além do saboroso 
café à moda brasileira, existem vá-
rias outras receitas de drinks tanto 
quentes quanto frios que podem 
ser saboreadas com muito gosto.
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Hospitais e AME realizam Simpósio de Humanização

Decoração natalina

Confraternização de Natal

“Emílio Carlos” informatiza o atendimento 

do laboratório de análises clínicas

Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar ministra palestra

Preocupada com a ambiência 
hospitalar, a administração dos 
hospitais da Fundação, em parce-
ria com os Serviços de Hotelaria, 
Higiene e Limpeza, Grupo de Tra-
balho de Humanização e voluntá-
rios, viabilizou uma decoração es-
pecífi ca para o período do Natal.

A irmã Maria do Rosário Go-
mes foi responsável pela monta-
gem dos presépios. A ambienta-

O Setor de Pediatria do Hos-
pital Padre Albino realizou uma 
confraternização natalina para os 
pacientes e acompanhantes, no 
dia 19 de dezembro, a partir das 
14h. Os integrantes do Dr. Sara & 
Cura realizaram diversas brinca-
deiras e entregaram brinquedos 
às crianças internadas. 

A ação foi organizada pela 

O Laboratório de Análises Clíni-
cas do Hospital Emílio Carlos pos-
sui novo sistema de senhas para 
maior agilidade no atendimento. 
Com a informatização, os clientes 
podem acompanhar visualmente, 
por meio de um painel digital, a 
ordem do atendimento. 

De acordo com a bioquímica 

O médico infectologista res-
ponsável pelo Serviço de Con-
trole de Infecção Hospitalar da 
Fundação Padre Albino, Dr. Arlin-
do Schiesari Júnior, ministrou a 
palestra “Microorganismo Multir-
resistente”, no dia 08 de dezem-

Os hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino e o Ambulatório 
Médico de Especialidades/AME 
Catanduva, em parceria com o Pa-
dre Albino Saúde, promoveram o 
3º Simpósio de Humanização dia 
5 de dezembro, a partir das 13h, 
no Anfi teatro Padre Albino.

Intitulado “Dia H”, o evento 
foi voltado aos médicos, profis-
sionais e estudantes da saúde 
e público em geral. A intenção 
dos hospitais da Fundação e 
do AME Catanduva foi difundir 
o conceito de Humanização e 
sensibilizar os profissionais para 
manter um ambiente acolhedor 
e humanizado.

O Simpósio de Humanização 
abordou temas ligados às Políticas 
Nacional e Estadual de Humaniza-

ção da capela do Hospital Padre 
Albino realizada pela irmã Tere-
sa. Os diferentes setores foram 
ambientados com a ajuda dos 
colaboradores que usaram a 
criatividade.

A administração hospitalar 
agradece aos envolvidos pelo 
empenho e colaboração para que 
o “espírito natalino” pudesse ser 
transmitido aos clientes.

Irmã Deolinda Muti, em parceria 
com o Projeto Dr. Sara & Cura, 
mantido pelo Rotary Club Catan-
duva.

Em nome da Administração 
do Hospital Padre Albino, o Grupo 
de Trabalho de Humanização dos 
Hospitais da Fundação Padre Al-
bino agradece aos parceiros que 
colaboraram.

responsável pelo laboratório, Mo-
nise Fernandes, a ação proporciona 
maior agilidade no atendimento e 
resulta em mais qualidade. “Diante 
do fl uxo intenso para a realização 
dos exames, a intervenção no pro-
cesso do atendimento foi necessá-
ria e, de acordo com os pacientes, 
tem sido benéfi ca”, comenta.

bro, às 11h, no Anfi teatro Padre 
Albino. 

O evento de capacitação foi 
direcionado aos residentes, en-
fermeiros da instituição e de-
mais profissionais da saúde inte-
ressados.

ção. O Grupo de Trabalho de Hu-
manização dos Hospitais da Fun-
dação apresentou as experiências 
adquiridas ao longo de 10 anos de 
atividades em humanização. Além 
disso, representantes da equipe 
de enfermagem do Hospital Emí-
lio Carlos fi zeram uma simulação 
realística sobre o atendimento hos-
pitalar. Os colaboradores Nathalya 
Marzenini e Leandro Martins expu-
seram projetos de humanização 
da assistência. O consultor Prof. 
Fábio de Souza Ramos ministrou 
a palestra “Acolhimento social e 
inteligência emocional – uma vi-
são humanística”.

O Emílio Carlos e Padre Albino, 
assim como o AME Catanduva, 
possuem Centros Integrados e 
Grupos de Trabalho de Humani-

Dica do Poupinho

 Limpe regularmente paredes, 

janelas, pisos e forros.

Simulação realística durante o evento de humanização.

Árvore de Natal no HPA. Árvore de Natal no HEC.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

zação para o desenvolvimento 
de atividades e projetos como, 
por exemplo, o Dia H, entre ou-
tras ações e, como o Ministério da 

Saúde e a Secretaria Estadual de 
Saúde, têm o objetivo de transfor-
mar o modo de se fazer assistên-
cia com humanização.

Comunicação/HPAComunicação/HPAComunicação/HPAComunicação/HPA

O projeto Dr. Sara & Cura foi parceiro na atividade.

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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Secretaria de Estado da Saúde e Fundação Padre Albino
renovam contrato para gestão do AME Catanduva

A Secretaria de Estado da 
Saúde e a Organização Social 
de Saúde (OSS) Fundação Padre 
Albino assinaram Termo de Re-
tirratificação renovando o con-
trato para gestão do Ambulató-
rio Médico de Especialidades de 
Catanduva – AME para o ano de 
2015 no valor R$ 8.511.240,00 
(oito milhões, quinhentos e 
onze mil e duzentos e quarenta 
reais), divididos em doze parce-
las mensais.

Para 2015 a previsão é de 
42.000 consultas (primeira con-
sulta, interconsulta, consultas 
subsequentes/retornos); 10.800 
procedimentos terapêuticos reali-
zados por especialidades não mé-
dicas (Enfermagem, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição e Psi-
cologia); 2.785 cirurgias ambula-
toriais e 14.880 exames (Radiolo-
gia, Endoscopia, Ultrassonografi a, 
Oftalmologia e Análises Clínicas). 
Em 2014, o AME Catanduva reali-

Dica do Poupinho

Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas 

e demais aparelhos de iluminação.

as 

zou 67.084 atendimentos, supe-
rior ao estabelecido contratual-
mente para o ano inteiro.

 As especialidades médi-
cas atendidas são Acupuntura, 
Mastologia, Cardiologia, Anes-
tesiologia, Neurologia, Neuro-
logia Infantil, Cirurgia Geral, 
Oftalmologia, Cirurgia Vascular, 
Ortopedia, Dermatologia, Otor-
rinolaringologia, Endocrino-
logia, Urologia, Pneumologia, 
Gastroenterologia, Reumatolo-
gia e Ginecologia.

O AME Catanduva é referên-
cia para atendimento de pacien-
tes encaminhados por 18 mu-
nicípios: Ariranha, Catanduva, 
Catiguá, Elisiário, Fernando Pres-
tes, Irapuã, Itajobi, Marapoama, 
Novais, Novo Horizonte, Palma-
res Paulista, Paraíso, Pindorama, 
Pirangi, Sales, Santa Adélia, Taba-
puã e Urupês.

Inaugurado em julho de 
2012, o AME abriga 24 consultó-

rios médicos, quatro não médi-
cos, 17 salas para exames, duas 
salas de curativo, uma de medi-
cação, uma para procedimentos, 
duas de enfermagem e uma para 
repouso/observação. Ele está 
localizado na Rua Cascata, 825, 
Parque Iracema, e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h00 
às 19h00.

SIPAT

Duas palestras foram minis-
tradas no AME Catanduva para 

marcar a SIPAT – Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes no 
Trabalho, organizada pela CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes) 2014/2015 no mês 
de dezembro.

No dia 05, às 13h30, a Profª 
de Libras Patrícia Pereira Angulo 
Vilarinho abordou o tema “Co-
municação de pessoa surda” e 
no dia 04, no mesmo horário, o 
técnico em prevenção do Progra-
ma municipal DST/AIDS Gustavo 
Mazoni falou sobre DST/AIDS e 
hepatites virais. 

Participantes da Medicina Preventiva

recebem certifi cados

O Padre Albino Saúde/PAS 
realizou no dia 11 de dezembro, 
a partir das 19h, no núcleo da 
Medicina Preventiva, na Rua Per-
nambuco, 21, evento para certifi -
car mais uma turma do programa 
preventivo do plano. Na ocasião, 
os participantes deram depoi-
mentos sobre as conquistas em 
relação à melhoria da qualidade 
de vida e, consequentemente, o 
melhor estado de saúde.

A Medicina Preventiva do PAS 
conta com uma equipe multidis-
ciplinar que auxilia os clientes 
inscritos no programa através de 
orientação médica, palestra e tra-
balho em grupo com a fi nalidade 
de controlar doenças pré-diag-
nosticadas.

As inscrições para as novas 
turmas estão abertas. Mais infor-
mações podem ser obtidas por 
meio do contato 17 33113732.

PAS certifi ca mais uma turma da Medicina Preventiva.

DivulgaçãoDivulgação

O AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades) Catanduva 
atende várias especialidades e 
exames. Após agendada a con-
sulta ou o exame, caso não pos-
sa comparecer, o paciente deve 
avisar com antecedência de no 
mínimo 04 (quatro) dias para 
a vaga ser reaproveitada, com 
a colocação de outro paciente 
que já está esperando na mes-
ma fila.

De acordo com a Gerente 
Administrativa, Renata Rocha 
Bugatti, é necessário que o pa-
ciente avise sua falta para que 
o AME reaproveite a vaga para 
o próximo paciente que aguar-
da na fila de espera para utilizar 
esses recursos. “Se o paciente 
for faltar à consulta/retorno ou 
ao exame ele deve avisar a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) ou o 
AME com 04 dias de antecedên-
cia”, pede Renata Rocha.

AME pede para paciente avisar o não

comparecimento a exames e consultas

Renata informou que em 
2014 foram agendadas 54.518 
consultas, sendo que 7.510 pes-
soas não compareceram. 5.911 
pacientes não compareceram 
para fazer exames, dos 64.640 
agendados.

O AME Catanduva, centro 
de diagnóstico e orientador de 
condutas, atende 19 municípios 
da região de Catanduva. Para ser 
atendido no AME Catanduva o 
paciente deve ir à Unidade Bási-
ca de Saúde do bairro, onde será 
atendido por um médico que, se 
julgar necessário, fará o encami-
nhamento para o Especialista do 
AME ou para exame. Após esse 
encaminhamento, a própria Uni-
dade de Saúde do bairro é quem 
agenda o paciente no AME e o 
informa o dia e hora do atendi-
mento. O paciente deve chegar 
com antecedência de 40 minu-
tos do horário de atendimento.

O AME Catanduva, através do 
Grupo de Trabalho de Humaniza-
ção, realiza neste mês de janeiro 
campanha interna de prevenção 
contra a dengue com o tema 
“Dengue é tarefa de todos”. 
O objetivo é conscientizar 
os clientes internos e exter-
nos do AME com entrega de 
folhetos e exibição de vídeo 
educativo nos aparelhos de 
tevês internos, que orientam 
a população com medidas 
simples que podem ser ado-
tadas em casa e no bairro 
para prevenção da doença.

Ações de prevenção contra a dengue

Ainda como prevenção da 
doença o AME Catanduva intensi-
fi cou as atividades da Brigada an-
ti-dengue existente na unidade.
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Dica do Poupinho

 Use luz natural de janelas 

sempre que possível.

s 

MEC renova reconhecimentos dos cursos de 
Bacharelado em Educação Física e Enfermagem das FIPA

O Ministério da Educação, 
através da Portaria nº 822, de 
30/12/14, da Secretaria de Re-
gulação e Supervisão da Edu-
cação Superior, renovou os re-
conhecimentos dos cursos de 
Bacharelado em Educação Física 
e Enfermagem das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA).

O curso de Graduação em 
Enfermagem das FIPA, com 90 
vagas noturnas e duração de 04 
anos, conta com corpo docente 
qualifi cado, comprometido com 
o ensino, incentivando a inicia-
ção científi ca e prestação de ser-

viços à comunidade. Os alunos 
participam de atividades assis-
tenciais e de estágios curricula-
res nos Hospitais Escola Padre 
Albino e Emílio Carlos, em servi-
ços públicos da rede municipal 
de saúde de Catanduva, creches 
e asilos.

O curso de Bacharelado em 
Educação Física, com 100 vagas 
noturnas, oferece ampla e mo-
derna estrutura física aos seus 
alunos: salas de aula, quadras 
esportivas, Laboratórios de Fi-
siologia e Anatomia, Laboratório 
de Informática, sala de ginástica 

e dança, biblioteca, sala de mus-
culação, entre outros benefícios.

Os dois cursos funcionam no 
Câmpus Sede.

O curso de Enfermagem das 
FIPA promoveu dia 19 de dezem-
bro, às 19h30, no Anfi teatro Padre 
Albino, a formatura da sua XII Tur-
ma, composta por 35 novos enfer-
meiros. A patronesse foi a Profª Drª 
Maria Rita Braga, paraninfa a Profª 
Mª Maristela Ap. Magri Magagnini 
e receberam homenagem a Profª 
Mª Denise Gonzales Stellutti de Fa-
ria e o funcionário Thomaz Satur-
nino Rodrigues; a Profª Karina M. 
Molinari cantou uma música para 
homenagear os formandos. 

Como já é tradição do curso 
de Enfermagem, em todas as ce-
rimônias de colação de grau um 
formando deve passar a lâmpada 
para um aluno da próxima turma 
a se formar, como símbolo de ilu-
minação do caminho da profi ssão. 
O aluno Maicon Sanches Morandi 
recebeu a lâmpada da formanda 
Jaquelyne Pascual Pizoni.

Educação Física

No dia 18 de dezembro, a par-
tir das 20 horas, no SESC Catan-
duva, foi realizada a cerimônia de 
colação de grau da IV Turma de 
formandos de Bacharelado e da 
XXXIX Turma de Licenciatura do 

Formaturas

Dia 14 de dezembro, das 9h00 
às 14h00, a FAECA JUNIOR, em-
presa júnior do curso de Adminis-
tração das FIPA, realizou o seu 9º 
Natal Junior no salão paroquial da 
Paróquia de Santa Terezinha, em 
Catanduva.

Dezoito famílias atendidas pela 
Conferência Vicentina daquela pa-
róquia foram benefi ciadas pela 
FAECA Junior, que distribuiu 29 

Natal Junior benefi cia 18 famílias 

da Paróquia de Santa Terezinha

cestas de natal e 30 presentes para 
as crianças. O Prof. Paulo Marques, 
Coordenador da Empresa Junior, 
informou que foi servido almoço.

Esse projeto social é realizado 
no mês de dezembro de cada ano 
para marcar o encerramento do 
ano da FAECA JUNIOR e proporcio-
nar um natal melhor para a criança 
carente. Do evento participaram 
60 pessoas.

curso de Educação Física.
A Turma de Licenciatura, com 

35 formandos, teve por paranin-
fa a Profª Luciana de Souza Cione 
Basto e prestou homenagem aos 
professores Ademir Testa Junior e 
Carlos Alexandre Mendes. A para-
ninfa dos 48 formandos do Bacha-
relado foi a Profª Lidiane Augusta 
Ferrari e receberam homenagem 
os professores Igor Augusto Braz e 
Leonardo Eid Marques.

Administração

No dia 17 de dezembro, às 
20h30, no Clube de Tênis Catandu-
va, a formatura foi da XL Turma do 
curso de Administração, composta 
por 116 novos Administradores.

A Turma teve o nome do Admi-
nistrador José Donizeti Biase, por 
paraninfo o Prof. Marcilio Antônio 
Bortoluci e patrono o Adminis-
trador José Donizeti Biase. Os ho-
menageados foram o Prof. Cléber 
Peres e o funcionário Jorge Adal-
berto Custódio da Silva.

A formatura da XL Turma do 
curso de Medicina foi realizada dia 
07 de dezembro, às 19h30, no gi-
násio de esportes do Colégio Jesus 
Adolescente.

Dia 10 de dezembro, a Faculda-
de da Terceira Idade promoveu uma 
festa para comemorar o aniversário 
de 15 anos do programa. As alunas 
dançaram valsa, caracterizadas de 
princesas, fi zeram apresentação 
de coral e em seguida cantaram os 
parabéns. O objetivo foi organizar 
uma típica festa de debutante.

Na confraternização esteve 
presente o Coordenador do curso 
de Licenciatura em Educação Físi-
ca das FIPA, Prof. José (Zeca) Cione 
Neto, homenageado na festa por 
ter sido o idealizador do progra-
ma. Cada aluna levou quatro litros 
de leite para doação ao Recanto 
Monsenhor Albino,  sendo que o 
total arrecadado foi de 103 litros.

A Faculdade da Terceira Idade é 
um programa criado em 1999 com 
o objetivo de permitir que pessoas 
de meia idade participem de ativi-
dades educativas, socioculturais, 
organizativas e de ação comunitá-
ria nas perspectivas da prevenção 

Faculdade da Terceira Idade 

completa 15 anos

de problemas de agravo da saúde, 
promoção, proteção e reabilitação, 
da formação integral, além de ou-
tros campos que oportunizem um 
estilo de vida ativo.

A Coordenadora Profª Luciana 
de Souza Cione Basto informa que 
60 vagas estão disponíveis e as 
aulas são ministradas às terças e 
quintas feiras, das 14h00 às 17h00, 
no Câmpus Sede das FIPA (Hospi-
tal Emílio Carlos).

A programação mensal é pré-
-elaborada, com aulas expositivas, 
práticas esportivas adaptadas, ofi -
cinas especializadas, visitas moni-
toradas e dinâmicas de grupo. Os 
professores são educadores físicos, 
biólogos, fi lósofos, nutricionistas, 
psicólogos, médicos, advogados, 
economistas, fi sioterapeutas, his-
toriadores e artistas, entre outros.

Mais informações pelo fone 
3311-3374. O Câmpus Sede das FIPA 
fi ca na Rua dos Estudantes, 225, Par-
que Iracema, em Catanduva.

As alunas prestaram homenagem ao Prof. Zeca Cione, idealizador do Programa.

As famílias participaram de almoço oferecido pela FAECA Júnior.

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Dica do Poupinho

 Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando 

apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.

o 

Medicina FIPA está entre os 34 melhores do Brasil
A cada três anos o Ministério 

da Educação realiza avaliação 
dos cursos de medicina de todo 
o Brasil, o que gera o Conceito 
Preliminar de Curso (CPC), cujos 
valores variam de 1 a 5 e refl etem 
a qualidade do curso. Conceitos 
1 e 2 classifi cam o curso como 
“insufi ciente”, conceito 3 como 
“regular” e os conceitos 4 e 5 co-

locam o curso dentro do “grupo 
de excelência”.

Dos 154 cursos de medicina 
avaliados pelo MEC em 2013 so-
mente 34 tiveram conceito 4 no 
quesito CPC, sendo que o curso 
de medicina das FIPA (conheci-
do por FAMECA) está entre eles. 
“O mais relevante, ainda, é que 
o conceito máximo alcançado 

nesta avaliação foi 4, ou seja, 
nenhum dos cursos obteve CPC 
5!”, ressalta a Coordenadora do 
curso, Profª Drª Terezinha Soares 
Biscegli.

A Coordenadora do curso in-
forma também que para compo-
sição do CPC é levada em consi-
deração a nota do ENADE (Exame 
Nacional de Desempenho do Es-
tudante), a titulação dos docen-
tes e a infraestrutura da institui-
ção e que depois de realizados os 
cálculos, as notas geram concei-
tos, de acordo com os intervalos 
das notas.

Para elucidar e para ressaltar 
o progresso do curso desde a 
avaliação de 2010, a Coordena-
dora lembra os números divul-
gados pelo INEP (órgão do MEC) 
(veja tabela abaixo).

Drª Terezinha comenta que 
no ENADE de 2013 o curso man-
teve o conceito 4, mas com uma 
margem de segurança muito 

maior do que a de 2010, chegan-
do bem mais próximo do con-
ceito 5 e que o CPC do curso em 
2013 foi elevado para 4, graças à 
melhora do ENADE e da titulação 
dos docentes.

A Coordenadora ressalta que 
esse sucesso só foi alcançado 
“pelo trabalho de uma equipe or-
ganizada, coesa, constituída por 
alunos, docentes, funcionários e 
muito bem assessorada pelo Co-
ordenador Pedagógico, Prof. Dr. 
Antônio Carlos de Araújo, e com 
total incentivo e apoio do Diretor 
Geral, Dr. Nelson Jimenes”.

Dr. Nelson Jimenes e Drª Te-
rezinha parabenizam os egres-
sos da 39ª turma que realizaram 
o ENADE de 2013 e agradecem 
a dedicação de todos que direta 
ou indiretamente colaboraram 
para a obtenção de resultados 
tão gratifi cantes. E para fi nalizar 
desafi am todos a alcançar a meta 
“ENADE 5” em 2016.

O curso de Pedagogia das 
FIPA e o Colégio Catanduva, em 
parceria, confeccionaram sacolas 
de Natal com brinquedos usados 
e em bom estado, doados pelos 
alunos de 3 a 5 anos do colégio. 
As sacolas foram preparadas pe-
las alunas do curso de Pedagogia, 
pertencentes ao projeto de ex-
tensão “O contador de histórias”, 
e entregues para crianças do Jar-
dim Alpino no último dia 21 de 
dezembro. 

O objetivo da campanha, se-

Pedagogia FIPA e Colégio Catanduva

distribuem brinquedos no Jardim Alpino

As Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) também receberam 
conceito 4 do Ministério da Educa-
ção no IGC (Índice Geral de Cursos).

O Diretor Geral, Dr. Nelson Ji-
menes, ressaltou que o conceito 4, 
“sabendo-se que a nota maior é 5, 
vem ratifi car o esforço concentrado 
tanto da Mantenedora, a Fundação 
Padre Albino, como da própria Ins-
tituição em promover e oferecer 
ensino de alta qualidade e ser res-
peitada como uma Instituição de 
ponta entre os seus pares. É com 
grande satisfação que pertence-
mos ao rol das faculdades de exce-
lência do nosso país”.

FIPA também recebe avaliação 4

No entanto, Dr. Jimenes lembra 
que “ao mesmo tempo que o con-
ceito nos engrandece, a responsa-
bilidade é cada vez maior de sem-
pre demonstrar a nossa capacidade 
de trabalho e nos incentivar, cada 
vez mais, a perseguirmos a meta do 
nosso grande idealizador, o Padre 
Albino Alves da Cunha e Silva, qual 
seja, sermos referência em ensino e 
saúde em nossa região”.

Por fi m, agradece aos professo-
res e colaboradores por mais este 
mérito alcançado. “Sem cada um 
deles certamente não estaríamos 
gozando da plenitude desse con-
ceito”, conclui.

gundo a Coordenadora do curso 
de Pedagogia, Profª Silene Fonta-
na, foi de estimular nas crianças a 
solidariedade e a importância de 
saber dividir com quem tem tão 
pouco e alegrar as crianças pre-
senteadas. “Devemos viver o espí-
rito de Natal; por isso os brinque-
dos não poderiam ser comprados 
e sim, com desprendimento, doa-
dos”, ressaltou.

O Colégio Catanduva arreca-
dou 300 brinquedos e foi possível 
montar 50 sacolas de Natal.

As crianças recebem as sacolas com brinquedos.

Dia 20 de dezembro, a partir 
das 13h30, foi realizada a festa 
de confraternização natalina dos 
idosos com familiares no Recanto 
Monsenhor Albino, animada por 
um sanfoneiro. O Papai Noel entre-
gou balas e presentes e os funcio-
nários do Escritório Aníbal Bianchi-
ni levaram perfumes de presente 
para cada um dos idosos.

De acordo com a Supervisora 
do Recanto Monsenhor Albino, 
Irmã Anália Nunes, “o momento 
foi agradável e importante para 
o fortalecimento dos vínculos 
familiares”. Ela ressaltou que a 
equipe do Recanto se empenhou 

Idosos do Recanto Monsenhor Albino 

comemoram o Natal com familiares

para que tudo ocorresse de for-
ma aconchegante para todos que 
participaram. 

Doação

As alunas da Terceira Idade, 
programa de extensão dos cur-
sos de Educação Física das FIPA, 
acompanhadas da Coordenado-
ra Profª Luciana de Souza Cione 
Basto, entregaram ao Recanto, dia 
17 de dezembro, em doação, 103 
litros de leite.

A arrecadação foi feita por 
ocasião da comemoração dos 15 
anos do Programa, dia 10 de de-
zembro. 

A atividade é importante para o fortalecimento dos vínculos familiares.

DivulgaçãoDivulgação
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MEDICINA 
Catanduva/ 

SP

ENADE: conceito 4 (nota 2.9753)
(conceito 4 = notas de 2.945 a 3.945)

CPC: conceito 3 (nota 2.4805)
(conceito 3 = notas de 1.945 a 2.945) 2010

MEDICINA 
Catanduva/ 

SP
ENADE: conceito 4 (nota 3.6156)
(conceito 4 = notas de 2.945 a 3.945)

CPC: conceito 4 (nota 3.1038)
(conceito 4 = notas de 2.945 a 3.945) 2013
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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, 1.341
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) Eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a 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, 

eletroencefalografi a computadorizada e 

mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado

Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA

Obesidade e Emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho

Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA,

CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Drª Adriana Romero Braga

Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. 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

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

GUIA MÉDICO

Dica do Poupinho

 Remova para próximo às janelas setores de trabalho 

que requerem níveis elevados de iluminação.

o 

Padre Albino Saúde promove caminhada

O Padre Albino Saúde/PAS 
aderiu à campanha para o com-
bate ao sedentarismo proposta 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar/ANS às operadoras 
de planos de saúde. Dentro da 
linha de cuidados da Medicina 
Preventiva, o plano realizou ca-
minhada orientada no dia 07 de 
dezembro, a partir das 8h30, com 
saída da sua sede, na Rua Mara-
nhão, Centro, em Catanduva.

Os benefi ciários e a comuni-
dade realizaram a caminhada do 
Padre Albino Saúde até a praça do 
aeroporto com retorno ao Plano, 
percorrendo as ruas Maranhão, 
Manaus, Ceará e Avenida Orlan-
do Zancaner. Na chegada ao PAS 
houve sorteio de brindes.

De acordo com a ANS, a ina-
tividade física está relacionada 
a 22% dos casos de doença is-
quêmica do coração, 16% dos 
casos de diabetes e de cânceres 
de mama, cólon e reto. Por isso, 
a agência está estimulando todas 
as operadoras de planos de saúde 
a promoverem encontros junto 
aos seus benefi ciários para a mo-
bilização contra o sedentarismo.

A iniciativa busca a melhoria 
da qualidade de vida dos bene-
fi ciários de planos de saúde. A 
ANS pretende, ainda, instituir no 
calendário ofi cial o primeiro do-
mingo do mês de dezembro de 
cada ano como data em atenção 
à qualidade de vida na saúde su-
plementar.
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Dica do Poupinho

Em locais de grande área disponível e poucos usuários, 

procure concentrá-los em um só local.

s, 

CEPRAJUR do Direito realiza 822 atendimentos em 2014
O escritório jurídico do CE-

PRAJUR – Centro de Prática Ju-
rídica do curso de Direito das 
FIPA realizou 822 atendimentos 
no ano de 2014. Dentre esses 
atendimentos 766 foram sobre 
Direitos do Consumidor e 56 so-
bre demais assuntos.

O Prof. Donizet Pereira, Coor-
denador do escritório, informou 
que dentre os demais assuntos 
procurados aproximadamente 
70% foram sobre Direito de Fa-
mília (separações, divórcio etc.), 
20% sobre Direito Imobiliário 
(aluguel, registro de imóveis) e 
10% demais assuntos.

O atendimento pelo escritó-
rio jurídico faz parte das ativida-
des do curso de Direito das FIPA 
e tem como objetivo propiciar 
assistência jurídica preventiva 

e gratuita à população carente 
de Catanduva, ao mesmo tempo 
em que garante experiência de 
estágio aos alunos da terceira, 
quarta e quinta séries.

A atividade conta com a par-
ceria da Associação Pão Nosso, 
da Paróquia Imaculada Concei-
ção, e do Procon e no ano que 
vem completa dez anos, “pro-
piciando esperança de solução 
de conflitos a uma população 
cada vez mais carente de expec-
tativas em relação aos poderes 
constituídos e necessitadas de 
um acolhimento humanitário”, 
ressalta Prof. Donizet.

O CEPRAJUR está localiza-
do na Rua São Leopoldo, 80, 
ao lado da Paróquia Imaculada 
Conceição, e funciona das 9h às 
17h, de segunda a sexta-feira.

Dia 29 de novembro o curso 
de Pedagogia das FIPA promoveu 
o último encontro de extensão de 
2014 do projeto “O contador de 
histórias” e do GPS da Alegria. Em 
sala de aula, os alunos trabalha-
ram a fábula “Festa no céu” e em 
seguida foram à Pediatria do Hos-
pital Padre Albino visitar crianças e 
adolescentes internados, acompa-
nhados pelas professoras Fabiana 
Fiorim Checconi e Dirce Gimenez, 
responsáveis pelo projeto, e distri-
buir os aventais com as histórias 
infantis que haviam acabado de 
ouvir durante o encontro. 

Nesse mesmo dia, o curso rea-
lizou também uma confraterniza-
ção entre os alunos que frequenta-
ram os projetos durante o ano. Os 
projetos “O contador de histórias” 
e o GPS da Alegria têm o objetivo 
de integrar o conhecimento teóri-

O pneumologista Renato Eu-
gênio Macchione, docente do 
curso de Medicina das FIPA, com 
a colaboração do também pneu-
mologista e docente Marcelo Ce-
neviva Macchione e quatro alunos, 
desenvolve a pesquisa “Análise do 
impacto do tratamento intensivo 
no prognóstico de pacientes com 
doença pulmonar obstrutiva crô-
nica (DPOC) admitidos na UTI nos 
últimos cinco anos”.

O objetivo da pesquisa é ana-
lisar o número de admissões na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
nos últimos cinco anos de pacien-
tes com doença pulmonar obstru-
tiva crônica em fase de exacerba-
ção aguda e seu prognóstico.

De acordo com Dr. Renato, a 
doença pulmonar obstrutiva crô-
nica é extremamente comum, afe-
ta predominantemente fumantes, 
ex-fumantes e pessoas com expo-
sição à poluição do ar, ocorre em 
ambos os sexos, principalmente 

A revista “Comunicação em Ciên-
cias da Saúde”, volume 25, número 2, 
páginas 173 a 184, publicou revisão 
de literatura do Mal de Pott desen-
volvida pelos alunos Murilo Cazellato 
Pacheco de Mello, Filipe de Biaggi 
Borges da Silva, Karla Mityko da Silva 
Ehendo e Renan Isa Botura, do 4º ano 
do curso de Medicina das FIPA, orien-
tados pelo Prof. Ricardo Alessandro 
Teixeira Gonsaga.

A revista é editada pela Funda-
ção de Ensino e Pesquisa em Ciên-
cias da Saúde da Secretaria do Es-
tado da Saúde do Distrito Federal e 
pode ser acessada através do link 
www.fepecs.edu.br

 

Pedagogia encerra projetos de extensão

e promove confraternização

Pesquisa analisa pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva crônica

Revista do DF publica artigo

de alunos de medicina

co das histórias infantis e os con-
tos de fadas por meio de projetos, 
desenvolvidos especialmente para 
Educação Infantil, e construção de 
materiais e suportes para a conta-
ção de histórias.

Natal

Dia 18 de dezembro, a Coor-
denadora do curso de Pedagogia, 
Profª Silene Fontana, e a Profª Dirce 
Gimenez entregaram aos funcio-
nários das FIPA um mimo de Natal 
produzido pelos alunos. As mulhe-
res ganharam uma caixinha confec-
cionada com materiais recicláveis 
contendo esmaltes  e os homens 
uma sacolinha de chocolate.

Além dos mimos distribuídos, 
o Câmpus Sede foi decorado com 
árvores de Natal também confec-
cionadas pelos alunos. 

acima dos 50 anos de idade, cujo 
impacto na sociedade é crescente 
desde 1990 devido a sua incidên-
cia e letalidade na sua agudização. 

O grupo de pesquisa vai fazer 
estudo retrospectivo das informa-
ções obtidas na UTI do Hospital Pa-
dre Albino, cadastradas no período 
de janeiro de 2009 até dezembro 
de 2013, de acordo com a Classi-
fi cação Internacional de Doenças 
(CID). Os dados serão coletados 
pelos alunos de acordo com os re-
gistros obtidos no banco de da-
dos do Sistema Único de Saúde 
(SUS), cujas informações acerca 
da sobrevida dos pacientes, além 
de idade, sexo, internações ante-
riores e doenças associadas serão 
organizadas em tabelas, cujas va-
riáveis mensais serão comparadas 
ano-a-ano do período estipulado.

Segundo Dr. Renato Macchio-
ne é pretensão apresentar o tra-
balho no Congresso Brasileiro de 
Pneumologia.

Artigo aceito

 
O artigo “Percepção da qua-

lidade de vida de idosas partici-
pantes e não participantes de um 
grupo de convivência da terceira 
idade de Catanduva (SP)”, auto-
ria do Coordenador do curso de 
Bacharelado em Educação Física 
das FIPA, Prof. Igor Augusto Braz, 
foi aceito para publicação na re-
vista Estudos Interdisciplinares 
sobre o Envelhecimento, editada 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), e em bre-
ve será publicado.

O Ceprajur está sediado ao lado da Paróquia Imaculada Conceição.

ArquivoArquivo

As visitas à Pediatria são mensais.

DivulgaçãoDivulgação
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FIPA vai exibir fi lmes da 9ª Mostra de cinema e

direitos humanos do hemisfério sul “Democratizando”

REMETENTE: Fundação Padre Albino - Rua dos Estudantes, 225 - 15.809-144 - Catanduva - SP

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA), de Catanduva, 
foram selecionadas como ponto 
de exibição de fi lmes da 9ª Mos-
tra de cinema e direitos humanos 
do hemisfério sul “Democratizan-
do”. A cidade é o único ponto 
de exibição da mostra na região 
de Catanduva e São José do Rio 
Preto, cujo objetivo é a difusão 
de obras que problematizam e 
abordam a questão dos Direitos 
Humanos de diversas formas.

A Profª Ana Paula Girol, inte-
grante do Núcleo de Apoio ao Es-
tudante (NAE) das FIPA, informa 
que para o processo de seleção 
foi elaborado um projeto por ela 
e pela Profª Ana Paula Polacchini, 
com a participação de alunos do 

curso de Direito.
De acordo com ela, no período 

de 03 de fevereiro a 31 de março 
de 2015 serão exibidos seis fi lmes 
nas instalações das FIPA (Câmpus 
Sede, São Francisco e Anfi teatro 
Padre Albino). As sessões serão 
abertas ao público e gratuitas e 
ao fi nal haverá debate com dife-
rentes docentes e profi ssionais 
de cinema.

“A Vizinhança do Tigre”, de 
Aff onso Uchoa; “Cabra marcado 
para morrer”, de Eduardo Cou-
tinho, “Pelas Janelas”, de Carol 
Perdigão, Guilherme Farkas, So-
fi a Maldonado e Will Domingos; 
“Que Bom te Ver Viva”, de Lú-
cia Murat; “Rio Cigano”, de Júlia 
Zakia; e “Sophia”, de Kennel Ró-

gis, são os fi lmes que compõem 
o kit.

Em formato digital, os fi lmes 
terão como opção a utilização 
de closed caption e audiodescri-
ção, além de legendas para cinco 
idiomas: árabe, espanhol, inglês, 
francês e mandarim.

As primeiras sessões ocor-
rerão no dia 03 de fevereiro às 
19h30 com a exibição do curta 
Sophia no Câmpus Sede e do 
fi lme “Que bom te ver viva” no 
Câmpus São Francisco.

Dia 11 de dezembro, alunos 
concluintes do curso de Enfer-
magem das FIPA, coordenados 
pelas professoras Antonia de Fáti-
ma Zanchetta Serradilha e Karina 
Molinari, fi nalizaram a projeção 
do mapa temático e estatístico da 
área de abrangência da Unidade 
de Saúde da Família Dr. Athos Pro-
cópio de Oliveira, no Jardim Impe-
rial, em Catanduva. 

A elaboração do mapa teve 
início no mês de novembro e con-
siste em retratar o território da 
área de abrangência com as ruas e 

Alunos de Enfermagem 

elaboram mapa de USF
áreas verdes do bairro e o núme-
ro de famílias com os respectivos 
números de residências, por micro 
áreas, com a fi nalidade de apontar 
os problemas de saúde existentes 
ou não, em cada uma das famílias. 

A elaboração e atualização 
desses mapas é uma exigência do 
Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica e ele foi confeccionado du-
rante o estágio “Educação em saú-
de: prática educativa como viabili-
zadora da promoção e prevenção 
em saúde”.

Alunas e professoras exibem o mapa fi nalizado.

DivulgaçãoDivulgação

Alunos comandam recreação em escola

Dia 14 de dezembro, na esco-
la Prof. Nélson de Macedo Musa, 
no bairro Jardim Alpino, em Ca-
tanduva, alunos dos cursos de 
Pedagogia e Educação Física das 
FIPA que participam do programa 
Escola da Família, demais alunos 
participantes do programa de ou-
tras instituições e crianças da co-
munidade participaram de con-
fraternização para comemorar o 
último dia do programa de 2014. 

Os alunos das FIPA, coorde-
nados pela Profª Dirce Gimenez, 
desenvolveram atividades de re-
creação com as crianças daquela 
comunidade, utilizando brinque-
dos fabricados com materiais 
recicláveis e aprenderam a con-
feccionar pipas e balangandã.  As 
crianças também foram presen-
teadas com outros brinquedos 
confeccionados na brinquedote-
ca das FIPA. 

Agradecimento

Os hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino receberam o Quar-
teto de Cordas da Orquestra Sin-
fônica de Catanduva – OSCA, no 
mês de dezembro.  Os músicos 
apresentaram aos clientes inter-
nados canções natalinas. 

O Sr. Jurandir César Pedras-
soli visitou os clientes nas enfer-
marias para presenteá-los com 
mimos natalinos. Há anos, o vo-
luntário tem o costume de se ca-
racterizar para alegrar os pacien-
tes no dia 25 de dezembro.

O hospital Padre Albino tam-
bém recebeu a visita de um casal 
de voluntários caracterizados de 
Papai Noel e Mamãe Noela no dia 
17 de dezembro. As crianças da 
Pediatria, enfermaria pediátrica 
da Unidade de Tratamento para 
Queimados e Unidade de Trata-
mento Intensivo Infantil recebe-
ram mimos.

Para lembrar as festividades 
de fi nal de ano, o Serviço de Nu-
trição e Dietética incrementou o 
cardápio hospitalar e entregou 

aos clientes internados um mini 
panetone.

A Fundação Padre Albino 
agradece aos voluntários que 
contribuíram com os hospitais 
Emílio Carlos e Padre Albino e pa-
rabeniza a todos pela iniciativa.

Voluntários se caracterizam para
alegrar os pacientes
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