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Nova ressonância magnética
D a n d o
continuidade ao projeto
de melhorias
contínuas na
prestação de
serviços
de
saúde à comunidade de
Catanduva e
região, o Hospital Padre Albino encontra-se na eminência de disponibilizar uma
nova máquina de Ressonância Magnética. Trata-se de uma Magnetom Avanto, de 1,5T e sistema de gradiente de 33
MT/M da marca Siemens, para exames de
corpo inteiro, com sistema de RF digital
e sistema completo de diagnóstico por
visualização de ressonância magnética.
Esse novo equipamento, além da significativa melhoria da qualidade dos
exames, que dará mais confiabilidade
aos diagnósticos, permitirá também um
acréscimo da ordem de 120% no volume
de exames diários. Passaremos dos atuais
30 exames diários, em média, para cerca
de 66 exames diários. Além disso, exames que hoje não são feitos como, por
exemplo, os que exigem sedação do paciente, poderão ser realizados, uma vez
que como demandam muito tempo de
permanência do paciente no equipamento, com uma só máquina não era possível
sua realização. Como a máquina atual não
será desativada, esses exames terão plenas condições de execução.
Com isso, a Fundação Padre Albino
mais uma vez é pioneira na aquisição de
tecnologia em beneficio da saúde de Catanduva e região.
O novo serviço está prestes a entrar
em funcionamento e será um dos mais
modernos conjuntos de imagens e softwares da nossa região. Com ele será
possível a realização de exames de forma mais rápida e precisa, contando com
avançados recursos para estudo das mais
variadas patologias nos diversos sistemas

do corpo humano. Em alguns casos haverá a possibilidade das lesões serem identificadas em estágio mais precoce, contribuindo para maior eficácia no tratamento
e melhor prognóstico das doenças. Em
outros casos, utilizando-se determinados
softwares, como a difusão, a espectroscopia de prótons e a perfusão, a natureza de
uma lesão poderá ser definida antes mesmo do diagnóstico definitivo, que somente é possível através do estudo anatomopatológico em algumas situações. Dessa
forma, como o próprio nome do aparelho
sugere, haverá um grande avanço em recursos tecnológicos no diagnóstico por
imagem.
Quem ganha com isso? Toda a população, seja ou não usuária do SUS.
Estes, inclusive, terão o mesmo serviço
de qualidade do paciente particular ou
conveniado, sem custo algum. Ou seja, o
hospital melhorará significativamente a
qualidade e a quantidade dos exames e
continuará a receber o mesmo valor do
SUS. A diferença será totalmente custeada pelo hospital.
Por isso, a Fundação Padre Albino, assim como todas as demais Santas Casas
e Hospitais Filantrópicos do Brasil, precisa manter campanhas permanentes de
captação de recursos junto à sociedade
e iniciativa privada. Concordamos que o
paciente tem direito ao que há de melhor
em termos de serviço de saúde, mas isso
tem um custo e geralmente um custo
muito elevado.
O índice inflacionário do setor de saúde costuma ser sempre superior ao dos
demais setores. Como o governo federal
não ajusta a tabela há anos, alguém tem
que pagar essa conta e, sozinhos, os hospitais não aguentam. Ainda assim não
abrimos mão de sempre que possível
implantar melhorias para os usuários dos
hospitais da Fundação Padre Albino.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino

Agradecimento
O Hospital Emílio Carlos recebeu dia 13 de
novembro a doação de 3.794 pacotes de gelatina da Polícia Militar por meio do Proerd/Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência. Os produtos foram arrecadados
junto aos alunos de escolas de Catanduva.
Na entrega da doação, que beneficiará os

pacientes internados pelo SUS, representantes da Fundação Padre Albino, Polícia Militar,
alunos e pais de alunos ressaltaram a importância da ação.
A Fundação Padre Albino agradece a ajuda
da sociedade e parabeniza os doadores pela
iniciativa.

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
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ANIVERSÁRIOS JANEIRO
Membros Conselheiros
da Fundação Padre Albino
06 – Dr. Pedro Gonzaga da Silva Netto
Membros honorários da
Fundação Padre Albino
04 - Dr. Raul José de Andrade Vianna
Coordenadoria Geral
06 - Sueli Ravazzi
10 - Adilson Maria
21 - Irineu Chiarello Júnior
22 - Elaine Sander Vinha Azali
22 - Eliezer Clemente Valle
26 - André Luís Dias de Moraes
Hospital Padre Albino
01 - Alexandre Araújo
Angélica Fernanda de Castro Rodrigues
02 - Demas Cunha da Silva
Moisés Antonio Francisqueti
03 - Fabiana Perpétua Olivare
Izabel de Fátima Luizon
Ricardo Palhares
04 - Aparecida Sirlei Messias Bernardo
Franciele Carla da Silva
05 - Cinira Aparecida Fassi
Juliana de Sá
Larissa Laisla Aguilar Pimenta
Regina Aparecida Alves Pirolla
06 - Luciana Aparecida Oliveira Tibério
Regiane Patrícia Redígolo Tedeschi
07 - Maria Lázara Pereira de Souza
Noemi Miqueli Augusto Rodrigues
Thiciane Cherutti
08 - Alexandre Batista de Oliveira
Roseli Aparecida Picoy de Oliveira
09 - Cristiane Maria Graciano Pedrassoli
Maria José de Souza Oliveira
10 - Wanderlei Araújo da Silva
11 - Ana Flávia Gonçalves Valentim
Cristina Aparecida Virgili
Márcia Aparecida Pacheco Bertino
Maria de Lourdes Lopes da Silva
12 - Carlos Henrique Ornellas
Marisa Braz das Dores
13 - Gilberto Bezerra da Silva
Izabela Nunes Soares Bezerra
Jane Cândido Pacheco
14 - Edilson Aparecido Bastreghi
Fátima Aparecida Cardozo da Silva
Thiago Alves Galli
15 - Neuza Batista Gonçalves de Campos
16 - Matilde Ivete Bolonhini Ribeiro
17 - Solange Regina de Paulo
19 - Lucimar Célia Della Via Silva
20 - Ana Paula Almeida Zanella
Caroline da Cunha Silva
Natália Cordon Sanches
Sebastião Rodrigues
21 - Marlete Soares Lima Seruti
22 - Ademir Aparecido Padovani

Andreia Ozório Uvinha
Thássia Rodrigues dos Santos
23 - Gisele Fernanda Santana
Giuliano Marassi Giacomello
Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos
Vaneide Miguel Oliveira
24 - Danielli Pereira
Fernanda Veita Sorgatti
Newton Fernando Veteri
25 - Marcela Pereira de Sá
26 - Sabrine Perpétua Derencio
27 - Adriana Lázara Gonçalves de Oliveira
José Luiz Coelho Penido
Maria do Carmo V. Garcia
28 - Willian Leandro da Silva
29 - Fábia Souza Trindade
Maria Garcia Ribeiro
Rinaldo Moreno Cannazzaro
30 - Nélia Cristina de Queiróz Rodrigues
Simone Maria Sarti Contri
31 - Valéria Frutero

Recanto Monsenhor Albino
03 - Janaina Cristina Manoel Lacroes
04 - Sandra Soares dos Reis
07 - Maria de Lourdes Ribeiro
13 - Fátima Aparecida Roque Mendonça

Hospital Emílio Carlos
02 - Clóvis Antonio Cardozo
Luzia de Lourdes Gonçalves
03 - Laiza Dark Zeferino
Renata Perpétua Pedrassolli Honório
04 - Iolanda Maria Dalecio Ferreguti
Izilda Aparecida Mariano
05 - Lidiane Rodrigues Barrionuevo
Paulo César Andrade
Perla Martins Costa
Roseli Diriguidi Baldo
06 - Renata Fernanda de Andrade Falcão
07 - Ademir Aparecido Class
10 - Sonia Maria Favero Portillo
11 - Vanessa Souza Garcia
12 - Maria Marta Beck dos Santos
13 - Pedro Luís Ferraz do Amaral
15 - Célia Donizete Jacomim
16 - Márcia Cleuza Pelicer
19 - Franceli da Silva Franzini
20 - Letícia Cristiane Dassena Vereri
22 - Ana Carolina Dysney Santos
Priscilla Mara Gomes da Cruz
Suely Aparecida Jeronimo
23 - Neuza da Silva Abreu
24 - Larissa Ellen Dias de Azevedo
25 - Daniele Campos
Lourdes Paulina Bigoni Squincaglia
Maria Aparecida Sarti de Siqueira
26 - César Augusto Frias
27 - Arlene Rogéria de Souza Lima
28 - Andrea Cristina Rodrigues Ramalho
Juliana Mara Rodrigues
29 - Cássia Regina Candido Staine
Valdenir Francisco Vitoretti
30 - Rodrigo de Oliveira
Vera Lúcia Alves Domingues
31 - Paulo César Quintino dos Santos
Renata Jéssica do Prado de Jesus
Zilda Perpétua Prioli Lopes

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
02 - Prof. Alexandre Teso
03 - Prof. Arthur do Espírito Santo Neto
Profª Luciana de Souza Cione Basto
04 - Prof. Donizett Pereira
06 - Prof. Franco Cossu Júnior
08 - Profª Luciana Stucchi Devito Grisotto
Profª Maria Elizabete Jimenes de Campos
Prof. Paulo Henrique Alves Togni
Sonia Aparecida da Graça Vitório
Profª Virtude Maria Soler
09 - Profª Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 - Prof. Alexandre Fontana Berto
Elcilene Fedossi Hernandes
Prof. Marino Cattalini
Prof. Waldecir Veni Sacchetin
12 - Profª Maristela Aparecida Magri Magagnini
13 - Prof. Luís Fernando Rodrigues Maria
14 - Prof. Sérgio Luis Tagliari
17 - Cláudia Pereira Martinelli
18 - Prof. Ivan Humberto Sanches
Josiane Aparecida Zambon
19 - Prof. Carlos Elysio Castro Correa
20 - Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga
22 - Mônica Terezinha Colombo
23 - Heloisa Helena Figueiredo Ferreira
24 - Profª Ilza dos Passos Zborowski
26 - Profª Shirley Maria da Silva de Moraes
28 - Prof. Fabrício Sleman Soubhia
29 - Prof. Antonio Carlos de Araújo
30 - Josiane de F. Casarin Borgo
31 - Prof. Fernando Stuchi Devito

Padre Albino Saúde
03 - Daniela Pereira da Silva
16 - Guilherme Demiciano Orsolon
27 - Pamila Souza Alves
28 - Crislaine de Almeida Brandão Bellini
30 - Sonia Ap. Peres Fernandes
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
04 - Danieli Aparecida Silva
05 - Cristiane Gomes Requena
15 - Nara Kenia Matos dos Reis
21 - Bruno Henrique de Matos
Marianna Iossi Cesarini
Rogério Luiz Talvacchia

Colégio Catanduva
05 - Profª Júlia Mazinini Rosa
23 - Prof. Ivan Figueiredo de Angeli
26 - Profª Renata Aparecida Miesa

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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Pesquisa avalia a obesidade em portadores
de deficiência física e/ou mental
A obesidade é um distúrbio
considerado problema de saúde
pública, pois representa importante fator de risco para outras
doenças crônicas degenerativas,
dentre as quais se destaca o Diabetes mellitus.
Atualmente existem vários
métodos para avaliar e classificar
obesidade e sobrepeso. A Organização Mundial de Saúde preconiza a utilização do Índice de
Massa Corporal (IMC) e a distri-

buição da gordura corporal pela
Circunferência Abdominal (CA)
como indicadores de normalidade do peso corporal devido
a sua praticidade, o baixo custo
na coleta de dados além de desempenharem importante função como preditores de doenças
crônico-degenerativas.
A ausência de dados referentes à investigação da obesidade
e/ou sobrepeso e perfil glicêmico
em indivíduos afetados por ano-

Funcionários homenageados do mês

Leandro Carvalho de Oliveira – Portaria
Silvania G. da Silva – Recepção
Valdenir Pereira da Silva – Telemarketing
Francisco Favato – Manutenção e Obras
Jairo Luis B. de Souza – Segurança
Marcos Leão Alves – Monitoramento
Priscila Mara Gomes da Cruz – SAME
Aniela dos Santos Abegão – Laboratório de Análises Clínicas
Luciane Bertoluci – Serviço de Higiene e Limpeza
Eziel Mariano da Silva – Manutenção
Márcia Barbuio Occhiena – UTI
Patrícia F. de Araujo – C5 Par Masculino
Angélica Cristina M. Barbuio – C3 Par
Andréia Campos – C3 Impar
Andréia C. F. de Souza – Moléstias Infecciosas
Débora de C. Sampaio – C2 Impar
Dóris Pereira Cabreira – C4
Talles Josuel R. M. dos Santos – Central de Materiais e Esterilização
Rogério Torres – Centro Cirúrgico
Sonia Mazzeti – Ambulatório de Ortopedia

Andresa Mathias Navarro – Faturamento SUS
Carla Renata Zerbinatti Leo – Administrativo SUS
Angélica Fernanda C. Rodrigues – Radiologia/Ressonância Magnética
Ana Daniele S. Correa Fernandes – Farmácia
Rita de Cássia de Lima – PABX
Marisa Cristina Alexandre – 5° Andar
Larissa Pagliuco – 4° Andar
Renata Rodrigues Martins – 3° Andar
Débora Cristina Amaro – Pediatria
Cláudia das Dores Gomes – UTI Adulta
Maria Teodoro Borsato – Centro Cirúrgico
Roseli Cristina Cordeiro – Unidade de Urgência e Emergência
Marcos Wagner da Silva – Unidade de Tratamento de Queimados
Luana Alves da Silva – Pronto Atendimento
Lucas Eduardo da Matta – Hemodiálise
Daniela Cristina Gonçalves Candido – Maternidade I
Regina Perpétua Morato Crussiari – Maternidade II
Efigênia dos Santos Félix – Berçário
Cleciara Carvalho de Macedo Bueno – Centro Obstétrico
Rafaela de Oliveira – Posto III
Tânia Azevedo da Silva – UTI Neonatal
Márcia Cristina Ferraz Pereira – UTI Infantil
Débora Patrícia Ribas – Agência Transfusional
Clarice Aparecida dos Santos – Banco de Leite
Luiz Fernando Silva – Portaria
Elizabeth Ap. Rovoltine – Serviço de Higiene e Limpeza
Aliane Nascimento Silva – Laboratório de Análises Clínicas

malias congênitas de etiologia
hereditária ou não que possam
contribuir para a elaboração do
diagnóstico, prognóstico e medidas de reabilitação foram os fatores motivadores do projeto de
pesquisa “Avaliação de sobrepeso, obesidade e do índice glicêmico em portadores de deficiência
física e/ou mental” do curso de
Medicina das FIPA.
Coordenado pela Profª Drª Nilce Barril, a pesquisa objetiva ava-

liar a prevalência de obesidade e/
ou sobrepeso, além da verificação
da glicemia em um grupo de 100
indivíduos portadores de deficiência física e/ou mental institucionalizados na APAE de Catanduva/SP,
através do IMC, da RCQ, do PC e da
verificação da glicemia.
A pesquisa tem a duração de
12 meses e a participação dos alunos Beatriz Bettoni Vincenzzini,
Pâmela Stábili da Silva e Rodrigo
de Paiva.

Grupo pesquisa sobre tecnologia
da informação x melhor idade
Alunos do curso de Adminis- e-mail’s, acesso às redes sociais
tração das FIPA desenvolvem a e chats de bate-papo, manter-se
pesquisa “A Tecnologia da Infor- atualizado, também contribui para
mação e a qualidade de vida na que as pessoas que estão na memelhor idade”. Orientado pelo lhor idade tenham mais qualidade
Prof. José Claudinei Cordeiro, o de vida”.
projeto tem a finalidade de reaO grupo de pesquisa é formado
lizar levantamento bibliográfico pelos alunos Bruno Henrique Aposobre o quanto a Tecnologia da linário Margonar, Keila Taina de OliInformação está contribuindo veira, Letícia Maria Taquete, Luciana
com a melhoria de qualidade de Aparecida Fávero, Marina Quadravida na “melhor idade”.
do, Nathália Leão Veloso, Patrícia
Segundo dados do Instituto Colombo Amarante Fiorim, Rafael
Brasileiro de Geografia e Estatísti- Rodrigues Corá, Rodolfo Figueira,
ca – IBGE, os idosos - pessoas com Tairini Barbosa, Thaís Magalhães
mais de 60 anos- somam 23,5 mi- Melhado, Thaisa Fernanda Colturalhões dos brasileiros, existe no Bra- to Amaral, Thiago Ernesto Giácomo,
sil uma melhoria da qualidade de Thuany Bassi Sampaio e Weslley
vida, há mais assistência médica Marcondes de Sousa.
e remédios, a alimenDivulgação
tação está melhor e as
pessoas fazem mais
atividades físicas. Isso
contribui para uma população mais idosa.
O Prof. Claudinei
ressalta que “o uso da
Tecnologia da Informação, como ter acesso à
Internet, realizar pesquisas em sites, utilizar Prof. Claudinei com o grupo de alunos de sua pesquisa.

Janeiro - Datas comemorativas
01 – Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal
02 – Dia da Abreugrafia, do Hemofílico
03 – Dia do Juiz de Menores
06 – Dia de Reis e da Gratidão
07 – Dia da Liberdade de Cultos
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da
Fotografia
09 – Dia do Astronauta
14 – Dia do Enfermo
15 – Dia Mundial do Compositor e
dos Adultos

16 – Dia dos cortadores de cana de açúcar
17 – Dia dos Tribunais de Contas do
Brasil
20 – Dia do Farmacêutico
21 – Dia Mundial da Religião
24 – Dia da Constituição
25 – Dia do Carteiro
27 – Dia do Orador
29 – Dia do Hanseniano
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos,
da Não Violência e do Portuário
31 – Dia Mundial do Mágico

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a
iluminação de áreas externas.
s.
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Os ausentes estão sempre errados.
Provérbio chinês

Sobre o pão integral
Sabe aquele pão que você come de consciência limpa, crente que
é integral? Pois bem, na maioria das vezes, ele não é. A questão é que,
no Brasil, para uma empresa chamar de integral um produto, basta
ele ter alguma quantidade desta farinha - mesmo que muito pequena. Pergunta: como saber que pão comprar e comer? Fácil: vá direto
para a lista dos ingredientes. Se o primeiro deles for farinha de trigo
enriquecida com ácido fólico, esse moreno é branquelo! Isso porque
é obrigatório listar os ingredientes de acordo com a sua quantidade,

em ordem decrescente.
Agora você já pode comprar, pelo menos, aquele cujo primeiro ingrediente seja farinha de trigo (ou de centeio) integral, mas por que
pelo menos? É que, fazendo isso, você garante que a maioria do pão
seja integral - o que sem dúvida, já é alguma coisa, mas não é o ideal. O
melhor é que ele seja 100% integral e sim, ele existe! Sua embalagem
estampará 100% integral e na lista dos ingredientes a única farinha
mencionada será justamente ela, a integral.

Novos usos
para objetos
de todo dia

Bolinho de
arroz de forno
CULINÁRIA

Para não queimar as mãos,
encaixe uma ou duas rolhas
embaixo da alça da tampa para
ter onde segurar quando a
tampa estiver quente demais.

Ingredientes
1 xícara de chá de arroz cozido ( pode ser o que sobrou
do almoço)
1 ovo
1 colher de sopa de queijo
parmesão
Modo de preparo: coloque
tudo no liquidificador e bata;
vai ficar uma farofa úmida.

• São necessários 10 litros de leite para fazer apenas 1 quilo de queijo.
• Os japoneses são inovadores também na indústria alimentícia. Eles
inventaram um jeito de cultivar melancias quadradas! A semente da fruta é
plantada dentro de um recipiente de vidro em forma de cubo. A maluquice tem um motivo: a melancia fica mais fácil de caber na geladeira.

Segredos culinários
Frituras
11. Para que o alimento frito não fique cru no centro, corte-o em pedaços mais finos.
12. Os alimentos não ficarão encharcados de gordura se você fritá-los
em óleo bem quente.
13. Antes de fritar, jogue no óleo um palito de fósforo. Quando ele
acender, retire com um garfo. Isso significa que o óleo já está quente o
suficiente para ser usado.
14. Para fritar panquecas, unte a frigideira com toicinho: espete-o em
um garfo e passe na frigideira quente.
15. Ao fazer bolinhos de bacalhau, antes de pegar a massa, passe a colher no óleo quente. Assim, a massa se soltará da colher com facilidade.

CURIOSIDADE
Quando a coruja canta?
As corujas, assim como as demais aves, cantam principalmente para marcar seu território. De acordo com o biólogo
Luís Fábio Silveira, especialista em aves, nem todas cantam à noite: “as
espécies do gênero Glaucidium (caburés) podem se manifestar durante o dia, até mesmo nas horas mais quentes”, detalha. Ele explica que,
em geral, o canto destas aves é bastante variável, sendo difícil encontrar um padrão para todas as espécies: “algumas emitem um assovio
melodioso, ao passo que outras têm vozes guturais”, explica o biólogo.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Coloque numa vasilha, acrescente legumes de sua preferência,
podendo ser sobras do almoço,
como brócolis couve flor, cenoura etc. Faça as bolinhas, passe no
parmesão ralado, unte um refratário com margarina e leve ao forno.
Assa rápido; quando começar a
dourar, não deixe muito tempo;
podem ficar secos. Sugestão: para
crianças que não comem legumes.

Palitos de cebola
Ingredientes para a massa
2 cebolas médias raladas e
com o caldo
1 colher (café) de sal
200 g de manteiga sem sal e
amolecida
2 ovos
1 copo de leite (americano)
1 pimenta dedo de moça picada e sem sementes
½ colher (café) de pimenta
do reino em pó
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado (100g)
600 g de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento
químico em pó
Outros ingredientes: 50g de
cebola desidratada

Modo de preparo: Coloque em
uma vasilha os ingredientes pela
ordem e misture até que se forme
uma massa homogênea. Deixe
descansar por 10 minutos na geladeira, coberta com filme plástico. Após esse tempo abra a massa com um rolo sobre uma mesa
enfarinhada e com espessura de 5
cm. Espalhe a cebola desidratada,
aperte com as mãos para grudar,
corte palitos com 12 cm de cumprimento, transfira para uma assadeira untada com uma película
de azeite e leve ao forno quente
(200º) por 25 minutos ou até que
fiquem dourados.

6
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Hemodiálise do Hospital Padre Albino tem novas máquinas
A Fundação Padre Albino adquiriu duas máquinas modelo
AK 96 da Gambro para o Serviço de Hemodiálise do Hospital
Padre Albino, que há 20 anos
disponibiliza o tratamento dialítico nas modalidades de hemodiálise, diálise peritoneal
automatizada, diálise peritoneal
intermitente e internações. Em
2013 foram realizadas 11.337
sessões de diálise. De janeiro a
novembro já foram contabilizados 9.375 atendimentos.
Os novos equipamentos
atenderão um paciente por vez
para o tratamento de hemodiálise, conforme a prescrição médica. Os dialisadores foram desenvolvidos de acordo com os
padrões atuais para equipamento de hemodiálise UEC 60601-216. Com isso, é garantida a segurança do paciente. Na prática,

isso significa que os parâmetros
de tratamento controláveis são
controlados por um sistema, o
sistema de controle, e são monitorados por outro sistema de
proteção totalmente separado,
que utiliza seus próprios sensores, circuitos elétricos e microprocessadores. A funcionalidade
do sistema de proteção é verificada pelo dialisador AK 96 antes
de cada tratamento.
De acordo com a médica
responsável pelo Serviço de Hemodiálise, Drª Luciana Stuchi
Devito Grisotto, o tratamento
contribui para a recuperação dos
pacientes de Catanduva e mais
18 municípios da microrregião.
“Realizamos mais de 500 atendimentos por mês”, revela. A especialista explica que os rins sadios
trabalham 24 horas por dia, sete
dias por semana, para remover

Campanha Novembro Azul
Depois do Outubro Rosa, os
hospitais Emílio Carlos e Padre Albino aderiram ao Novembro Azul
e no mês de novembro realizaram
campanha de prevenção ao câncer de próstata.
Durante o mês, os colaboradores utilizaram uma fita azul junto

à identificação para simbolizar a
campanha. Além disso, painéis
com imagens explicativas foram
expostos no saguão de cada hospital e os setores ambientados. O
almoxarifado, localizado no Hospital Emílio Carlos, por exemplo,
recebeu uma decoração temática.
Comunicação/HPA

as impurezas do sangue; a diálise não pode substituir completamente essa função por não
ser um processo fisiológico, mas
contribui de forma significativa
para a melhora da qualidade de
vida e sobrevida do paciente.
A hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, a obesidade, o
tabagismo, a litíase renal podem
levar o indivíduo ao tratamento
dialítico. Sintomas frequentes
como a alteração na cor da urina,
urinar mais de uma vez à noite,
inchaço nos tornozelos ou ao redor dos olhos, anemia e náuseas
pela manhã podem ser alertas,
embora não sejam necessariamente consequências somente
de problemas renais.
Depois do diagnóstico do
problema renal, o tratamento
pode ser conservador ou dialítico através da hemodiálise, diálise
peritoneal e transplante. O paciente deve seguir rigorosamente as orientações fornecidas pela
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A nova máquina para hemodiálise do HPA.

equipe clínica no que se referem
à ingestão dos líquidos, dietas,
uso dos medicamentos e preservação do seu acesso de diálise
(fístula arteriovenosa ou cateteres em geral).

“Emílio Carlos” promove educação
continuada sobre terapia nutricional
O Serviço de Educação Permanente do Hospital Emílio Carlos
mediou um treinamento no último
dia 28 de novembro. A especialista e
representante da Danone, Elen Pes-

sina, abordou a importância da terapia nutricional para a cicatrização.
O treinamento foi direcionado aos enfermeiros e médicos do
hospital.

Santas Casas solicitam 4 bilhões
ao relator do Orçamento de 2015

Almoxarifado decorado com foco na campanha.

Escala de revezamento e
insalubridade são temas de treinamento
O engenheiro responsável
pelo Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da
Fundação Padre Albino, Rodrigo
Manzoni, abordou o tema “Escalas de revezamento x insalubridade” na educação continuada realizada dias 24 e 25 de novembro,
às 7h30, 13h30 e 19h30 e 2 e 3 de
dezembro, às 19h30, no Hospital

Padre Albino.
Os colaboradores receberam
esclarecimentos sobre o anexo 14
da Norma Regulamentadora NR15 do Ministério do Trabalho. “O
intuito da capacitação foi ressaltar os cuidados necessários com
os agentes biológicos”, informou.
O treinamento foi direcionado a todos os colaboradores do
hospital.

O presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, deputado
Antônio Brito (PTB-BA), e o presidente da Frente Parlamentar da
Saúde, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), reuniram-se com o
senador Romero Jucá, relator do
Orçamento da União para 2015,
para tratar da situação do setor
filantrópico de saúde do país.
No encontro, que teve a participação de outros parlamentares, foi solicitada a inclusão de R$
4 bilhões no orçamento de 2015
para atender aos procedimentos
de média e alta complexidade
(MAC), para recomposição dos
contratos do SUS com a rede filantrópica. Consta da proposta
do Orçamento da União para
2015 enviada pelo Governo, para
o Ministério da Saúde, um total
de R$109 bilhões, sendo para o

Piso da Saúde R$ 99.4 bilhões,
e reservada para o MAC R$ 40.8
bilhões. Ainda na reunião foi solicitada uma nova linha do BNDES-Saúde junto aos bancos com taxas subsidiadas para o segmento,
com o objetivo de socorrer a
maioria das entidades que passam por dificuldades financeiras.
Eles estiveram, ainda, com o
presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves,
quando solicitaram o empenho
da Casa para terem as demandas
do setor atendidas.
Também participaram do encontro o presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil, Edson Rogatti,
o vice-presidente, Mauricio Dias,
o vice-presidente da região sul,
Júlio Dornelles, presidentes de
federações estaduais e dirigentes de entidades de todo o país.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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Farmácia do Hospital Padre Albino é reestruturada
A farmácia do Hospital Padre Albino foi
remodelada. Agora, a
unidade conta com salas
específicas para a assistência farmacêutica e
unitarização de comprimidos e ampolas.
A redução, em
quase a totalidade,
da armazenagem de
medicamentos
em
suas embalagens de
papelão para transporte, vetores de contaminação dentro do

Comunicação/HPA

ambiente hospitalar, bem como
a triagem de medicamentos controlados e antimicrobianos, estão
entre as melhorias.
A farmácia ganhou um espaço
adequado para o armazenamento
dos materiais médico-hospitalares
e com a verticalização dos estoques no almoxarifado o preparo
do centro de custo dos setores foi
otimizado. As melhorias interferem nos processos para a redução
de perdas em todas as etapas da
cadeia logística, bem como a evolução da eficiência de aquisição de
materiais e medicamentos.

A reforma foi custeada pela
LOGIMED, prestadora de serviços que gerencia os suprimentos
médico-hospitalares e materiais
de almoxarifado desde a compra, passando pela armazenagem até a distribuição interna e
externa nas unidades hospitalares da Fundação Padre Albino. A
LOGIMED tem a marca Andrade
Gutierrez, um dos maiores grupos privados da América Latina,
100% brasileiro, com atuação nos
setores de engenharia e construção, telecomunicações, energia,
saúde e concessões públicas.

Nova farmácia do HPA.

Equipe do Serviço de Higiene e
Limpeza participa de treinamento
O Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da
Fundação Padre Albino e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar – SCIH do Hospital Padre
Albino realizaram treinamento
com os colaboradores do Serviço
de Higiene e Limpeza no dia 6 de
novembro, às 14h, no Anfiteatro
Padre Albino.

A enfermeira responsável
pelo SCIH, Fabiana Soares Pacheco, abordou o papel do ambiente
na transmissão da infecção e os
técnicos em Segurança do Trabalho Carlos Henrique Ornellas
e Paula Renata Manfrim falaram
sobre o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em
Ambiente de Saúde e sobre a resolução NR 32.

Palestra aborda cenário macroeconômico
Comunicação/HPA

O recado na palestra foi que o momento é de ajustes.

A Fundação Padre Albino promoveu dia 20 de novembro, a partir das 13h, no Anfiteatro Padre
Albino, evento informativo sobre
economia. A instituição recebeu a
economista do Departamento de
Pesquisas e Estudos Econômicos
– DEPEC do Banco Bradesco, Ellen
Regina Steter.
O presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação
Padre Albino, Dr. José Carlos
Rodrigues Amarante, ressaltou
a importância da visão globalizada do cenário econômico. “As
orientações dos especialistas
são fundamentais, pois nós pre-

cisamos pensar no futuro e de
forma consciente”, disse.
A economista discorreu sobre
a economia mundial e sinalizou
que, na economia brasileira, o momento é de ajustes. “Acreditamos
que a maior atenção à questão
fiscal seja a premissa do cenário
econômico e, a partir dos ajustes
necessários, haja mais confiança
em relação aos investimentos no
mercado brasileiro”, informou.
O evento reuniu colaboradores, representantes dos diversos
departamentos da Fundação Padre Albino, membros do Bradesco, empresários e comunidade.

PAS tem consultórios próprios
O Padre Albino Saúde/PAS desenvolveu campanha publicitária
para divulgar os consultórios próprios, localizados na sede do plano,
na Rua Maranhão, 1137, Centro, em
Catanduva. Alergologia (adulto e
infantil), Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia,
Fonoaudiologia, Gastroenterologia,
Geneticista, Ginecologia, Neurologia, Nutrição, Ortopedia, Otorrino-

laringologia, Pediatria e Psicologia
são algumas das especialidades
oferecidas com fator reduzido.
Os beneficiários têm à disposição equipe altamente qualificada e modernas instalações com
estacionamento próprio. As consultas podem ser agendadas de
segunda a sexta-feira, das 7h às
17h. Mais informações pelo fone
17 3311.3700/3713.

Curso para gestantes
Dentro da linha de cuidados da
Medicina Preventiva, o Padre Albino Saúde – PAS realizou nos dias
22 e 29 de novembro, das 13h30
às 17h30, a 19ª edição do Bebê de
A a Z, no Anfiteatro Padre Albino.
O curso visou preparar a mulher para a maternidade. As participantes receberam o auxilio de
profissionais das áreas de ginecologia, pediatria, enfermagem,
fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia e fisioterapia.
A orientação foi direcionada

às gestantes beneficiárias do PAS
e às clientes do Sistema Único de
Saúde – SUS.
Apoio
O PAS patrocinou o I Congresso Regional de Ensino Superior:
culturas e práticas das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA) realizado de 27 a 31 de outubro. O Congresso recebeu inscrição de 1.250
pessoas da área de educação, entre
professores e alunos das FIPA e de
instituições de ensino de Catanduva e região.

Hospitais promovem curso
de higienização hospitalar
Os hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino realizaram dia 26 de
novembro, das 8h às 18h, no Anfiteatro Padre Albino, uma orientação em relação à higienização
hospitalar com a especialista da
Consultoria e Assessoria TCL, Silvana Torres.
De acordo com a palestrante,
a modernidade da gestão impõe às instituições de saúde um
modelo dinâmico e estratégico,
devidamente estruturado e alinhado com as políticas e diretrizes da estrutura organizacional e
do setor econômico em que atua,

obrigando um alinhamento com
o mercado e uma forte estrutura
de controle de gestão.
Durante o evento, temas como
biossegurança, equipamentos de
proteção individual, tipo de limpeza (terminal, concorrente, pesada), organização e montagem do
DML e resíduos de saúde foram
abordados.
Silvana Torres é enfermeira
graduada pela Universidade de
São Paulo – USP e mestranda em
Infectologia pelo Departamento
de Medicina da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.
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FIPA recebe pela 5ª vez o selo de responsabilidade social
A Associação Brasileira
de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) enviou às Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA)
o selo “IES Socialmente
Responsável”, certificando-a como Instituição de
Ensino Superior comprometida com a educação
e com a sociedade pela
adesão à Campanha da
Responsabilidade Social

Concurso de fotografia das FIPA
Durante o I Congresso Regional de Ensino Superior das FIPA,
realizado de 27 a 31 de outubro,
o Apoio Cultural do Núcleo de
Apoio ao Estudante (NAE) promoveu o IV Concurso de fotografia
com o tema “Educar: múltiplos
olhares”.
As 19 fotos inscritas foram
avaliadas por quatro jurados e o
resultado final foi: 1º lugar, “Bom
exemplos formam um cidadão

consciente”, de Iara Lima Zulato,
que recebeu R$ 500,00; 2º lugar,
“Ensinar: invertendo a ordem
sem inverter os valores”, de Iara
Lima Zulato, R$ 350,00, e 3º lugar,
“Quem ama educa”, de Lucas Almeida de Mesquita, R$ 150,00. A
fotografia “Aprender - a realização
de um sonho”, de Wanderson Barcellos, foi a mais votada pelo público e recebeu o título de menção honrosa.

Fotos: Divulgação

do Ensino Superior Particular, realizada de 15 a 20 de setembro passado. O selo é válido por um ano
(um ciclo da campanha), até outubro de 2015.
A campanha é uma iniciativa
da ABMES, que concentrou em
uma semana, por todo país, uma
mostra das atividades desenvolvidas pelas IES com a comunidade, proporcionando mais visibilidade e força aos atos realizados.
Além dos benefícios à sociedade,

as ações ainda garantem a certificação das instituições participantes com o Selo Instituição
Socialmente Responsável.
As FIPA participaram da Campanha da Responsabilidade Social
com projetos realizados somente naquela semana e outros que
aconteceriam no decorrer do ano.
Ao todo foram relacionados 36
projetos que envolveram 65 professores, 8 técnicos, 735 alunos e
realizaram 3.866 atendimentos.

Sustentabilidade na praça
Na manhã do dia 29 de novembro, na Praça Monsenhor Albino, alunos do 3° ano do curso
de Biomedicina das FIPA realizaram a ação “Sustentabilidade na
praça” distribuindo mudas de árvores e orientando a população
sobre práticas sustentáveis.
A ação foi coordenada pela
Profª Márcia Alcântara Santos
Cavazzana, docente da disciplina
“Ciências Ambientais”.
Palestra e curso
Dia 27 de novembro, no Câmpus Sede, o Coordenador do curso, Prof. Dr. Manzélio Cavazzana
Jr., ministrou palestra de capacitação e atualização do contro-

le ao mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da dengue, para 50
membros da Equipe Municipal
de Combate ao Aedes aegypti
(EMCAa).
A atividade fez parte de parceria entre o curso de Biomedicina e
a Prefeitura de Catanduva.
Nos dias 26 e 27 de novembro,
no Laboratório de Enfermagem
do Câmpus Sede, o curso de Biomedicina realizou o curso teórico-prático de Injetáveis, ministrado
pelo Enfermeiro do Hospital Emílio Carlos, João César Jacon.
O curso teve a participação
dos alunos do 2° ano e o objetivo
foi de prepará-los para a iniciação
dos estágios no próximo ano.
Divulgação

1º Lugar

2º Lugar

Orientação e distribuição de mudas à população.

Pós-Graduação entrega certificados
3º Lugar

Menção honrosa

Vestibular Unificado tem 12% de abstenção
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram dia
23 de novembro o seu Vestibular
Unificado para os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física (Bacharelado
e Licenciatura), Enfermagem e
Pedagogia. A prova foi aplicada
no Câmpus São Francisco a partir

das 14h00.
A Secretaria Geral das FIPA
informou que a abstenção foi de
12% para um total de 980 inscritos. O resultado do Vestibular foi
divulgado dia 27 de novembro.
Os aprovados fizeram suas matrículas até 15 de dezembro nas
secretarias dos cursos.

Dia 29 de novembro, no Câmpus São Francisco, o Núcleo de
Pós Graduação das FIPA realizou
a entrega de certificados de Pós
Graduação da turma de Gestão Estratégica de Pessoas e Marketing
2013/2014.
O curso formou 24 especialistas. Os professores orientadores
dos projetos científicos desenvolvidos durante o curso, José Claudinei Cordeiro e Laércio Pereira da
Silva, homenagearam os alunos

que atingiram a maior pontuação na apresentação dos resultados de suas pesquisas durante o
Workshop de Pós graduação, consolidados na finalização dos seus
artigos científicos de conclusão do
curso. Estiveram presentes, ainda,
o Vice-Diretor das FIPA, Prof. Nelson Oliani, o Coordenador do curso de Administração, Prof. Antonio
Agide Mota Junior, e o Coordenador de Pós-Graduação, Prof. André
Luiz Franco.

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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Informática: Administração certifica alunos de projetos sociais
Dia 09 de dezembro, no Câmpus São Francisco, o curso de
Administração das FIPA realizou
solenidade de entrega de certificados para a 24ª turma do curso
básico em informática do projeto
social O ABC da Informática.
O projeto, que proporciona
curso básico de informática para
adultos, formou 24 alunos, entre eles o Sr. Benedito Brumati,
de 81 anos. As inscrições para a
XXV Turma, cujas aulas começam
em março, já estão abertas na

secretaria do Campus São Francisco das FIPA, na Rua Seminário, 281, São Francisco, fone (17)
3311.4800.
No dia 02 de dezembro foram
entregues certificados a 48 alunos das 20ª e 21ª turmas do projeto social O bê-a-bá da Informática para os Bombeiros Mirins e
a 40 alunos das 10ª e 11ª turmas
do projeto Informática Inclusiva
para Crianças (Projeto Cipó), desenvolvidos em parceria com o
Corpo de Bombeiros de Catan-

Aluna do Direito é aprovada no exame
da OAB antes de concluir o 4º ano
A aluna do curso de Direito das
FIPA Helena Paschoal Gomes foi
aprovada na 1ª fase do XV Exame
de Ordem (OAB) antes mesmo de
concluir o 8º semestre (4º ano) do
curso. Helena conta que resolveu
fazer a prova apenas para testar
seus conhecimentos. “Embora o
desejo de passar fosse enorme,
essa não era minha preocupação”,
ressaltou.
A primeira fase da prova foi
composta de 80 questões de
múltipla escolha e, para garantir
a aprovação, o candidato deveria acertar, pelo menos, 50% das
questões.

Álbum de família

Helena fez a prova para testar
seus conhecimentos.

Projeto realiza workshop
Dia 29 de novembro, das 8 às
14 horas, no Campus São Francisco, o curso de Administração das
FIPA promoveu o 7º Workshop de
teatro “GDP in cena” com a presença de 60 participantes entre
egressos, alunos do curso e comunidade. A companhia de dança Anjos das Ruas, parceira há três
anos, apresentou três de suas coreografias premiadas.
Segundo a professora coordenadora do projeto, Cristiane
Paschoa Amaral, o workshop é
uma oportunidade que o curso
de Administração oferece aos
participantes de desenvolverem
habilidades de planejamento,
criatividade, improviso, comuni-

cação e trabalho em equipe. Para
ela, “atualmente, não basta que o
profissional seja competente nas
técnicas de gestão de negócios;
as empresas procuram profissionais capazes de relacionar-se bem
com pessoas, que saibam negociar, liderar e trabalhar em equipe
para atuar em qualquer dos inúmeros nichos de mercado que a
Administração oferece”.
O workshop de teatro “GDP
in cena”, completou Cristiane,
possibilita exercitar também a
linguagem corporal, expressões
faciais e recursos paralinguísticos, como entonação e volume
de voz por meio das vivências de
teatro.

Palestra de conscientização ambiental
No dia 06 de novembro o curso
de Administração das FIPA promoveu palestra para alunos do 2º ano
sobre Meio ambiente, ministrada
pelo Prof. Paulo Roberto Vieira
Marques, docente da disciplina de

Gestão Ambiental.
A palestra fez parte do programa de conscientização ambiental
e na ocasião foram apresentadas
sugestões de temas para trabalhos
de curso e de conclusão de estágio.

duva e o Educandário São José.
Iniciado em 2004, o projeto
Bombeiros Mirins atende crian-

ças de 11 a 14 anos; o Projeto
Cipó, iniciado em 2009, atende
crianças de 10 a 15 anos.

Fotos: Divulgação

ABC da Informática.

Bombeiros Mirins e Projeto Cipó.

Direito promove Simpósio
e lança evento para 2015
No dia 10 de novembro, o curso de Direito das FIPA realizou o XII
Simpósio de Direito Internacional
no Câmpus São Francisco.
O advogado Thiago Francisco
da Silva Brito, doutor em Teoria
Geral do Direito pela USP ministrou a palestra “O tribunal e o palco: jogo, rito, procedimento” e em
seguida o advogado e historiador
Marcelo José Grimone, doutorando em Filosofia do Direito pela
PUC, ministrou a palestra “Grandes julgamentos da história: o julgamento de Joana d’Arc”.
Durante o Simpósio houve ain-

da o lançamento do evento “Direito, Filosofia e Arte” que acontecerá
no primeiro semestre de 2015 em
Catanduva, com a apresentação da
peça “Direito e arte: método ou realidade?” do expositor Tercio Sampaio
Ferraz Jr., Professor Titular da Faculdade de Direito da USP, Professor da
Pós-Graduação da PUC/SP, Doutor
pela USP e pela Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Alemanha.
A proposta do evento é resgatar o debate sobre o Direito e a
História, retomando a cultura da
Grécia Antiga, através da arte no
palco do teatro.

Palestra sobre consumismo
O grupo de extensão “Observatório social das relações de
consumo”, formado por alunos
do curso de Direito das FIPA, ministrou palestra na EE. Dr. Nestor
Sampaio Bittencourt dia 10 de novembro no período da tarde.
A palestra tratou de questões
relacionadas ao consumismo, com-

pra pela internet, as diferenças de
garantias do produto, diferenças
entre vícios e defeitos dos produtos
e serviços e ainda sobre os direitos
do consumidor e o PROCON. A apresentação foi ilustrada com trechos
de filmes, documentário e músicas
e acompanhada pela Profª Beatriz
Trigo, Coordenadora do projeto.

Idosos vão à pizzaria
Acompanhados pelas profissionais dos Serviços de Terapia Ocupacional e Psicologia e Equipe da
Enfermagem, os idosos do Recanto
Monsenhor Albino foram à Pizzaria Cascata dia 09 de dezembro, às
18h00. Eles participaram do rodízio
de pizzas oferecido gratuitamente pelos proprietários da pizzaria,

além de observarem o comércio
de Catanduva, que já estava funcionando no período noturno.
O passeio faz parte do programa de atividades dos Serviços de
Terapia Ocupacional e Psicologia,
denominado Passeio Feliz, que
consiste em levar os idosos para
passear mensalmente.

Curso de Auditoria em Enfermagem
Nos dias 20 de outubro e 03
e 17 de novembro, alunos do 4°
ano do curso de Enfermagem
das FIPA participaram do Curso
de Auditoria em Enfermagem,
ministrado pela Enfermeira Auditora do Hospital Emílio Carlos,

Andressa Alves Molina.
A atividade faz parte do Projeto de Extensão “Educação em
saúde: prática educativa como
viabilizadora da promoção e prevenção em saúde - Promoção e
saúde do trabalhador”.
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

GUIA MÉDICO
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

•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

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

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

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

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

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
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

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

Palestra pelo Dia da Consciência Negra
No dia 20 de novembro, no
Anfiteatro Padre Albino, o curso
de Pedagogia das FIPA promoveu a palestra “Negro – desafios
e perspectivas” ministrada pela
Pedagoga e Educadora Ambiental Jéssica Maria dos Santos, gra-

duada em Pedagogia, com habilitação em magistério das séries
iniciais, educação infantil e gestão
educacional pela UNIRP.
O evento foi dirigido aos alunos
do 1° ano do curso, em comemoração ao Dia da Consciência Negra.

Palestra sobre DST
No dia 04 de novembro, alunos
do 4º ano do curso de Enfermagem das FIPA ministraram palestra sobre “Sexualidade e Doenças
Sexualmente Transmissíveis” para
300 alunos da EEF Adelino Honorato Bertolo, de Santa Adélia.
Durante a palestra, os acadê-

micos apresentaram um vídeo
educativo sobre drogas ilícitas e
distribuíram folhetos educativos
a respeito do tema. A atividade
foi coordenada pela Profª Antônia de Fátima Zanchetta Serradilha, Coordenadora de Extensão do curso.

Docentes da Medicina recebem o Prêmio Jabuti
Os médicos pneumologistas Renato Eugênio Macchione
e Marcelo Ceneviva Macchione,
docentes do curso de Medicina
das FIPA, participaram da elaboração de um capítulo do livro
“Medicina Respiratória”, classificado em segundo lugar na área
das Ciências da Saúde do 56º Prêmio Jabuti 2014.

De acordo com a Editora Atheneu “receber o Jabuti é uma distinção que dá ao seu ganhador muito
mais do que uma recompensa financeira. Ganhar o Jabuti representa dar à obra vencedora o lastro da
comunidade intelectual brasileira.
Significa ser admitido em uma seleção de notáveis da literatura nacional”, ressalta.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
Divulgação

A população fez exames e recebeu orientações.
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Ligas atendem 1.200 pessoas na praça
No dia 08 de novembro,
o Centro Acadêmico Emílio
Ribas do curso de Medicina
das FIPA realizou, na Praça
da República, o XIV Encontro das Ligas Estudantis de
Catanduva (ELEC), sob o
tema “Prevenção e promoção de saúde”.
Dezesseis ligas que
integram os projetos de
extensão do curso de Me-

Mostra Discente de Ginástica e Dança
Dia 14 de novembro, os cursos
de Bacharelado e Licenciatura em
Educação Física das FIPA promoveram, no Ginásio de Esportes do
SESC/Catanduva, a Mostra Discente de Ginástica e Dança, com
treze apresentações.
A mostra é realizada para que
os alunos demonstrem seus conhecimentos de ginástica e dan-
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ça adquiridos ao longo do curso.
Todas as turmas de ambos os cursos foram envolvidas, incluindo a
Terceira Idade, projeto de extensão do curso, que abriu o evento
apresentando a dança “Maculelê”.
O espetáculo pretendeu também oferecer aos egressos o contato contínuo com a instituição e
seus ingressantes.
Divulgação

dicina participaram da atividade: Clínica Médica, Coração, Cirurgia Geral, Dermatologia, Dor,
Endocrinologia e Diabetologia,
Medicina Esportiva, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia,
Medicina de Família, Neuropsiquiatria, Oncologia, Pediatria,
Cirurgia Plástica, Cirurgia de
Urgência e Trauma, Cirurgia Vascular e Angiologia, além do GAC
– Grupo de Ajuda Comunitária

e do cursinho preparatório Sala
Extra.
Os acadêmicos membros das
Ligas realizaram diversos exames gratuitos, como aferição de
pressão arterial, glicemia, teste
de hepatite B, tipagem sanguínea, avaliação do risco de infarto, entre outras abordagens em
diversas áreas médicas. Eles estimam que atenderam cerca de
1.200 pessoas.

Ações para prevenção do câncer de próstata
Dia 11 de novembro, no período da manhã, a Liga de Medicina
de Família e Comunidade do curso de Medicina das FIPA, coordenada pela Profª Luciana Alarcon
Dian, realizou ação na Praça Monsenhor Albino para prevenção do
câncer de próstata, dentro do movimento “Novembro Azul”. Membros da Liga prestaram orientações à população sobre a doença
e as formas de prevenção, entre
elas a importância do exame do
toque e a quebra de preconceitos
em relação a ele.
A ação teve apoio de uma academia de Catanduva que realizou
atividades físicas com a população, e da ONG Sempre Viva, que

encerrou a atividade com uma
passeata até a Estação Cultura,
marcando, assim, o fim do “Outubro Rosa” e o início do “Novembro Azul”. A Liga prestou atendimento para aproximadamente
mil pessoas.
Enfermagem
No dia 11 de novembro, alunos do 2º e 4° anos do curso de
Enfermagem das FIPA, acompanhados pela Profª Maristela Magri
Magagnini, promoveram atividade dirigida a caminhoneiros de
uma produtora de suco de laranja
de Catanduva sobre prevenção
do câncer de próstata.
Na atividade foram orientados
50 caminhoneiros.

FIPA apresenta 15 trabalhos no CONIC
Na mostra os alunos demonstram os conhecimentos adquiridos.

Aula sobre alimentação funcional
Membros das Ligas da Dor
e de Clínica Médica do curso de
Medicina das FIPA ministraram,
dia 05 de novembro, aula sobre
alimentação funcional para controle da dor e hipertensão arterial
para as alunas da Terceira Idade.
Em seguida aferiram a pressão,
esclareceram dúvidas e por fim
partilharam um café da tarde utilizando alimentos saudáveis cita-

dos na aula.
O objetivo das Ligas foi apresentar às alunas desse Programa
dos cursos de Educação Física
das FIPA uma variedade de alimentos e ingredientes funcionais que fazem bem àqueles que
precisam de cuidados especiais
com a saúde e que necessitam de
uma alimentação saudável para
o bem-estar.

Educação Física e NAE premiam alunos
No dia 3 de dezembro, o
Núcleo de Apoio ao Estudante
(NAE) e o curso de Licenciatura
em Educação Física das FIPA premiaram os três alunos que participaram do ENADE no último
dia 23 e que tiveram o melhor
desempenho durante a prova.
A aluna Aline Ramalho obteve o primeiro lugar, pois registrou o maior número de acertos.
João Antônio e Valéria Apare-

cida de Souza foram sorteados
entre os 15 alunos que tiveram
acertos acima de 50% da prova.
Os três receberam do Coordenador do curso, Prof. José Cione Neto, e da representante do
NAE, Profª Luciana de Souza Cione Basto, um vale compras no
valor de R$ 500,00 para uma loja
de departamentos como forma
de gratificação pelo excelente
desempenho.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) obtiveram aprovação de 15 trabalhos científicos
desenvolvidos por alunos de cinco cursos para apresentação no
14° Congresso Nacional de Iniciação Cientifica – CONIC, promovido pelo SEMESP - Sindicato das
Entidades Mantenedoras e Estabelecimentos de Ensino Superior
do Estado de São Paulo e realiza-

do dias 28 e 29 de novembro na
Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, em São Paulo.
Na forma de pôster foram
apresentados dois trabalhos do
curso de Administração, oito do
curso de Direito, um do curso de
Educação Física – Licenciatura,
dois do curso de Educação Física
– Bacharelado e dois do curso de
Medicina.

AME Catanduva é avaliado pelo 3º trimestre
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Grupo de Gestão
Ambulatorial da Coordenadoria
de Gestão de Contratos e Serviços
de Saúde, divulgou o relatório de
avaliação do terceiro trimestre do
Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Catanduva.
De acordo com a avaliação final, a Unidade encerrou o trimestre cumprindo integralmente todos os indicadores de qualidade.
Campanhas
A articuladora da saúde da
mulher da DRS XV/São José do
Rio Preto, Suzenir Lobo Devidess,

ministrou a palestra “Câncer do
colo do útero” dia 29 de outubro,
às 9h00, para clientes e funcionárias do AME Catanduva. No dia
28, às 12h00, o tema da palestra
foi “A importância do autoexame”,
ministrada pelo Dr. Eduardo Malaquias. As atividades fizeram parte
da campanha Outubro Rosa.
O AME também entrou na
campanha Novembro Azul. Dia 17
de novembro, às 13h00, o médico
urologista Fernando Martins Rodrigues ministrou a palestra Câncer de próstata: mitos e verdades
para clientes e funcionários.
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Hospital Padre Albino tem nova ressonância magnética
A Fundação Padre Albino mais
uma vez é pioneira na aquisição
de tecnologia em benefício da
saúde de Catanduva e região. No
mês de novembro chegou o novo
aparelho de ressonância magnética, modelo Magneton Avanto,
da Siemens, adquirido através de
financiamento por cinco anos (60
meses), para implementação do
Centro de Diagnóstico por Imagem – CDI do Hospital Padre Albino.
A equipe de manutenção e
obras da Fundação solicitou à Secretaria Municipal de Trânsito a
interdição do trecho da Rua 13 de
maio, entre as ruas Manaus e Belém, dia 29 de novembro, das 7h
às 14h, para que o equipamento
fosse posicionado no CDI.

O
equipamento,
calculado em aproximadamente R$
2.500.000,00, garante um dos mais
modernos conjuntos de aquisição
de imagens e softwares. Com o
aparelho será possível a realização
de exames de forma mais rápida e
precisa, contando com avançados
recursos para o estudo das mais
variadas patologias nos diversos
sistemas do corpo humano. Em alguns casos haverá a possibilidade
das lesões serem identificadas em
estágios precoces, contribuindo
para a eficácia do tratamento e o
melhor prognóstico das doenças.
Em outros casos, a utilização dos
softwares, como a difusão, a espectroscopia de prótons e a perfusão, a natureza de uma lesão poderá ser definida antes mesmo do

diagnóstico definitivo, que é possível somente através do estudo
anatomopatológico em algumas
situações. Dessa forma, como o
próprio nome do aparelho sugere,
haverá um grande avanço em recursos tecnológicos no diagnóstico por imagem.
De acordo com o presidente
da Diretoria Administrativa da
Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, o CDI é o maior
centro de medicina diagnóstica
e preventiva da região. “A qualidade dos nossos equipamentos
somada ao desempenho da nossa equipe médica, altamente especializada, garante a qualidade e
segurança dos resultados e a preferência e satisfação dos nossos
clientes”, ressalta.

O Centro de Diagnóstico por
Imagem do Hospital Padre Albino
oferece desde a radiologia convencional até os mais sofisticados
recursos tecnológicos para diagnósticos por imagem. São mais
de 400 exames diferentes disponíveis em especialidades como
densitometria, ultrassonografia,
radiologia, tomografia computadorizada, ressonância magnética
e mamografia.
No ano de 2013, o CDI realizou
6.425 ressonâncias magnéticas.
Além de atender ao SUS, o CDI
tem uma ampla rede de convênios com os principais planos e
seguros de saúde.
A previsão é que a nova ressonância entre em funcionamento
até o final deste mês de dezembro.

Fotos: Arquivo

Retirada do aparelho do caminhão.

Entrada do aparelho no CDI.

Vaticano começa análise do processo
de beatificação do Pe. Albino
A Congregação para a Causa
dos Santos, órgão do Vaticano encarregado da beatificação e canonização dos cristãos, já está analisando o Processo de Beatificação
do Padre Albino, protocolado em
Roma pelo postulador da Causa,
Dr. Paolo Vilota, para validação e
início da segunda fase.
Após a validação jurídica do
processo – verificação se a sua estrutura está completa, começa a segunda fase, denominada “Romana”.
O postulador nomeia um relator
para a elaboração da “Positio”, que
vai reunir os depoimentos colhidos,
uma biografia com os dados encontrados e elaborar a “Informatio”,

que comprova as virtudes vividas
por Padre Albino - teologais, cardeais e clericais. Pronta, a “Positio”
é publicada e segue para análise
de conteúdo por uma Comissão
Histórica, Comissão de Teólogos e
Comissão de Bispos e Cardeais; se
aprovada segue para ratificação do
Papa Francisco que proclama Padre
Albino “Bem-aventurado”.
O Pe. José Luiz Cassimiro, Vice-postulador da Causa, informou
que não há previsão para o encerramento dessa fase. A Fase Diocesana do processo foi encerrada
dia 26 de outubro último, na Igreja
Matriz de São Domingos, em Catanduva, em cerimônia pública.

O aparelho em sua sala no CDI.

Fundação recebe ambulância
para o Hospital Emílio Carlos
Já está em atividade a am- deceu ao vereador Julinho. “A ambulância que a Fundação Padre bulância vai substituir a atual que
Albino obteve graças ao conta- apresenta frequente manutenção
to do vereador Julinho Ramos pelo desgaste, já que trabalha 24
(DEM) com o deputado Estevam horas no transporte intra e extraGalvão (DEM), que apresentou -hospitalar”, disse.
emenda destinando R$ 90 mil
Na entrega oficial estiveram
para aquisição de uma ambulân- presentes também os diretocia semi-UTI. A Fundação, com res Prof. Joaquim Carlos Martins
contrapartida de R$ 32 mil, equi- (Transportes) e Edison Bonutti e
pou a ambulância transforman- Valdemar Bergamaschi (Manudo-a em UTI.
tenção e Obras); o Pe. Francisco
Julinho Ramos disse é um prazer abençoou a ambulância.
Imprensa/FPA
e uma obrigação,
como catanduvense, ajudar a
Fundação, pois
“os diretores são
voluntários, não
têm remuneração e se doam
em prol de um
ideal”. O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José
Carlos Rodrigues
Amarante, agra- Vereador Julinho Ramos entrega a chave ao Dr. Amarante.

