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Hospital Padre Albino recebe o prêmio Excelência da Saúde 2020
O Hospital Padre Albino (HPA) foi um dos ganhadores do prêmio Excelência da Saúde 2020 (Excelência da década), que visa homenagear as
instituições de saúde que mais se destacaram no país. Neste ano a edição
foi especial e homenageou as instituições que mais se destacaram na úl-

tima década pelo conjunto de toda sua história e relevância para a saúde
brasileira. O prêmio foi concedido a 36 entidades de saúde do Brasil e o
HPA está entre instituições de ponta, como AACD, HCFM/USP, hospitais
Albert Einstein, Sírio Libanês e do Coração. Última página.

UNIFIPA recebe inscrições para
o Vestibular Unificado 2021

Colégio Catanduva inicia período
de matrículas para 2021

A UNIFIPA está recebendo inscrições para o Vestibular Unificado 2021
para interessados em ingressar num dos oito cursos oferecidos. A novidade será o sistema de ingresso, com quatro opções. O Vestibular oferece
1.010 vagas para cursos presenciais no período noturno: Administração,
Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia e Pedagogia. Página 06.

O Colégio Catanduva está com matrículas abertas para o ano letivo
de 2021 na Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio (manhã
e tarde) e nível Técnico de Enfermagem (noturno). As matrículas são
presenciais e podem ser agendadas previamente por telefone, enquanto que as rematrículas devem ser concluídas diretamente no portal do
Colégio. Página 09.

COVID-19: FPA homenageia colaboradores
A Fundação Padre Albino está prestando homenagem aos colaboradores que atuaram e que atuam na linha de frente de combate ao novo
Coronavírus, com depoimentos nas redes sociais, onde contam seus sentimentos diante da pandemia. Página 11.

Palestras sobre Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais
A Comissão de Egressos do curso de Direito da UNIFIPA realizou evento,
com transmissão através da plataforma Zoom, sobre a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em vigor em 18/09/2020. Página 07.

Em benefício do tratamento
de pacientes do HCC
O Hospital de Câncer de Catanduva está disponibilizando, para compra,
chaveiro comemorativo do primeiro
ano de funcionamento do Serviço de
Radioterapia. Toda a renda será revertida para custeio do tratamento pelo SUS
dos pacientes com câncer de Catanduva
e região. Página 11.
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EDITORIAL

Você sabia?
Como seria Catanduva se Padre Albino não tivesse vindo para cá?
Padre Albino é uma das maiores figuras da nossa
história. Hoje, seu nome é falado inúmeras vezes ao
dia por diversos motivos. Chegou a Catanduva em
1918 (já comemoramos 100 anos) e imediatamente
começou a transformar a cidade. Construiu a Matriz
de São Domingos, a Santa Casa (Hospital Padre Albino), instalou o Lar dos Velhos (Recanto Monsenhor
Albino) e não parou mais. Teve grande influência no
surgimento de muitas outras instituições.
Em 1968, como mantenedora da Faculdade de
Medicina de Catanduva, a primeira instalada por
ele, e por transformação da Associação Beneficente de Catanduva (mantenedora da então Santa
Casa), surgiu a Fundação Padre Albino que, através
de seu Conselho de Curadores e da Diretoria Executiva, Padre Albino à frente, a tudo administrava.
Depois da Medicina, vieram o Colégio Comercial
Catanduva, hoje somente Colégio Catanduva, e as
faculdades de Administração de Empresas e Educação Física, instaladas ainda quando Padre Albino era vivo, em 1972 e 1973.
Após a morte de Padre Albino, o Conselho de
Curadores e a Diretoria Administrativa continuaram o trabalho e a Fundação ampliou o seu atendimento em benefício da população de Catanduva e
região, através do Hospital Emílio Carlos, da FIPA,
depois UNIFIPA, e dos novos cursos de Enfermagem, Direito, Pedagogia, Biomedicina, Farmácia
e Engenharia Agronômica, da gestão do AME, da
mudança do Lar dos Velhos para o Recanto Monsenhor Albino, da instalação do Padre Albino Saúde, de investimento em reformas, ampliação e
aquisição de novos equipamentos para os hospitais e, mais recentemente, com a inauguração do
Serviço de Radioterapia, que fechou o ciclo oncológico e proporcionou a implantação do Hospital
de Câncer de Catanduva.
Tudo isso feito pela Fundação Padre Albino,
que hoje emprega diretamente 2.444 (dados de
outubro) colaboradores, sendo a segunda empregadora da cidade, atrás apenas da Prefeitura. É inegável a importância que Padre Albino teve e que a
Fundação tem para Catanduva.
Pois bem. Chego então ao título deste editorial:
Você sabia? Muita gente não sabe que o Colégio Catanduva, o Recanto Monsenhor Albino e até outras
unidades são mantidas pela Fundação Padre Albino!
E este é o motivo da campanha “Você sabia?” que estamos fazendo, através de outdoor, anúncio em jornal e emissoras de rádio e na capa deste jornal.
Vamos, agora, falar um pouco desta edição. Na
página 03 duas matérias para reflexão. “A lição do
cachorro” pergunta o que você aprenderia se um
cão fosse seu professor e “Uma xícara de café” nos
mostra a diferença entre forma e conteúdo.
A alergia alimentar é tema de matéria na página 04, com dados do 47º Congresso Brasileiro de
Alergia e Imunologia, que abordou o assunto. Sem
estatísticas oficiais no Brasil, a prevalência dessa
alergia se assemelha ao cenário internacional, que
aponta que 8% das crianças com até dois anos de
idade e 2% dos adultos têm algum tipo de alergia
alimentar.
A UNIFIPA recebe inscrições para o seu Vestibular Unificado 2021 oferecendo 1.010 vagas em
oito cursos noturnos, entre eles os novos Farmácia

e Engenharia Agronômica. Já o Colégio Catanduva
iniciou as matrículas para 2021 na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e Técnico em
Enfermagem, sendo que este último oferece bolsas de 50 a 100%, mediante critério de avaliação
do perfil socioeconômico e quantidade de vagas
ofertadas. Os colaboradores da Fundação com filhos e/ou dependentes com até 18 anos têm desconto de 30% nas mensalidades para todos os níveis de ensino no Colégio.
Os professores do curso de Medicina tiveram,
merecidamente nesse período de reinvenção, o
reconhecimento dos alunos através do Prêmio ‘Gesabel Clemente Marques de La Haba’. Os cursos de
Educação Física, Medicina, Engenharia Agronômica
e Enfermagem promoveram lives, simpósio, ciclo
de debates e orientações através das redes sociais.
Já o curso de Direito promoveu evento sobre a novíssima Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD) e retomou atividade presencial do grupo de
estudos de projeto de extensão. Falando em projetos de extensão, a UNIFIPA conquistou novamente
o selo de Instituição Socialmente Responsável.
Mostrando sua evolução na área de humanização, o Hospital Padre Albino apresentou case de
sucesso em fórum de maternidades, captou múltiplos órgãos, entregou as mensagens da ‘Árvore
da gratidão’ e participou, juntamente com o AME e
Hospital Emílio Carlos, de ações pelo Dia Mundial
de Lavagem das mãos. Ainda na prevenção, tomaram posse as novas comissões internas de prevenção de acidentes dos hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos, UNIFIPA e Coordenadoria.
Até agora não falei, mas, primeiro, abordo o assunto COVID positivamente. A Fundação está prestando homenagem aos colaboradores que atuam
na linha de frente na Unidade para Respiratórios
Agudos divulgando depoimentos deles nas redes
sociais. Agora falando negativamente: cuidado.
Não baixe a guarda. O novo Coronavírus continua
fazendo vítimas. As internações estão aumentando nos hospitais da capital paulista. Use máscara,
álcool gel e evite aglomerações. Lembre-se que o
Natal e o ano novo estão chegando.
O AME Catanduva revitalizou a sala para atendimento a pacientes com microcefalia, terminou a
capacitação com profissionais dos municípios da
região atendidos por ele, promoveu mobilização
contra a dengue e ambientou a área externa da
unidade, próxima ao ponto de ônibus, com orientações sobre a COVID-19.
E você quer ajudar o Hospital de Câncer de Catanduva? Além das várias formas existentes, que
estão no site, a mais prática é através da conta de
energia elétrica, você pode adquirir o bonito chaveiro comemorativo do primeiro ano de funcionamento do Serviço de Radioterapia por apenas 10
reais. Veja como na página 11.
Desta vez não encerro este editorial com notícia triste. O Hospital Padre Albino foi um dos
ganhadores do prêmio Excelência da Saúde 2020
(Excelência da década) pelo conjunto de toda sua
história e relevância para a saúde brasileira. Padre
Albino deve estar feliz!
Obrigado pela companhia, boa leitura e até a
próxima edição.
O editor
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Alergia alimentar e a exclusão
dietética nutricional desnecessária
O 47º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia, realizado on-line de 31 de outubro a 2 de novembro, abordou as alergias alimentares, trazendo
para discussão as exclusões dietéticas desnecessárias antes do diagnóstico preciso. Sem estatísticas
oficiais no Brasil, a prevalência se assemelha ao cenário internacional que aponta que 8% das crianças
com até dois anos de idade e 2% dos adultos têm
algum tipo de alergia alimentar.
De acordo com a Dra. Fernanda Patini Furlan,
especialista em alergia e imunologia clínica e membro titular da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia e da Academia Americana de Alergia,
Asma e Imunologia, médica credenciada do Padre
Albino Saúde, os casos de alergia vêm aumentando
nos últimos anos devido ao crescente consumo
de alimentos processados, estilo de vida, além das
alergias alimentares estarem sendo mais diagnosticadas. “A alergia alimentar sempre existiu, mas
era subdiagnosticada e muitos pacientes morriam
de anafilaxias sem saber que a causa era alguma
proteína alimentar. Além disso, nosso estilo de
vida, com a ingestão de alimentos processados e
ultraprocessados com frequência e o início precoce da inclusão dos alimentos industrializados na
rotina alimentar das crianças também são fatores
relevantes para esse aumento”, pontuou.
Leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar respondem pelos alimentos mais
responsáveis por reações alérgicas, de acordo com
a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. No
entanto, vários outros alimentos ocupam paulatinamente maior espaço na lista dos alérgenos. Paralelamente, a gravidade das reações e o tempo para
a remissão da doença parecem ter aumentado e alimentos como amendoim e castanhas tornaram-se

Dicas interessantes
01 - O modo mais fácil de cortar diversos tomatinhos cereja é colocá-los entre duas tampas de
plástico como um sanduíche e passar uma longa
faca afiada, cortando todos de uma vez.
02 - Guarde seu açúcar mascavo com um ou
dois marshmallows dentro para manter o açúcar
fresco e seco.
03 - Instale um cabideiro logo acima do rodapé
para guardar sapatos.
04 - Organize suas bijuterias num quadro de
avisos para facilitar ver e decidir o que usar.
05 - Crie uma aguadeira baratinha perfurando
buracos na tampa de um garrafão de leite ou de
outra coisa.

mais preocupantes entre a população pediátrica
nos últimos anos. “Aos 6 meses de idade, quando
o bebê começa a comer, as oleaginosas devem
ser também introduzidas, assim como amendoim,
peixes e frutos do mar e nunca postergadas para
após os 9 meses de idade, pois isso aumenta o risco
de apresentar reações; é a chamada "janela Imunológica" da criança, que deve ser aproveitada com a
introdução desses alimentos na dieta do bebê”, ressaltou a especialista. Continua na próxima edição.

CULINÁRIA

Torta de mandioca na travessa
Tempo: 1h10; Rendimento: 8 porções
Ingredientes
• 5 xícaras (chá) de mandioca em pedaços
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 1 lata de creme de leite
• 1 ovo
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• Manteiga para untar
• 1/2 xícara (chá) de queijo muçarela ralado para
polvilhar
Recheio
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 cebola picada
• 2 xícaras (chá) de peito de frango cozido e desfiado
• 2 tomates sem pele e sem sementes picados
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 1 colher (sopa) de salsa picada
• 1 xícara (chá) de Catupiry®

“Escuta e serás sábio.
O começo da sabedoria
é o silêncio”.
Pitágoras

DATAS
COMEMORATIVAS
1º - Dia da luta contra a AIDS, do Imigrante e do
Numismata
02 – Dia pan-americano da Saúde, nacional do
Samba, da Astronomia e das Relações Públicas
03 – Dia internacional do portador de deficiência
04 – Dia da Propaganda, do Orientador Educacional, do Pedicuro
05 – Dia internacional do Voluntário
07 – Dia do Oficial de Justiça
08 – Dia da Família e da Justiça
09 – Dia do Fonoaudiólogo e da Criança Especial
10 – Dia dos povos indígenas, do Palhaço e Internacional dos Direitos Humanos
11 – Dia do Arquiteto e do Engenheiro
13 – Dia do deficiente visual, do Ótico, do Marinheiro e do Engenheiro Avaliador
14 – Dia Nacional do Ministério Público
15 – Dia do Jardineiro
16 – Dia do Reservista
18 – Dia do Museólogo
20 – Dia do Mecânico
21 – Dia do Atleta
22 - Início do verão
23 – Dia do Vizinho
24 – Dia do Órfão
25 – Natal
26 – Dia da Lembrança
28 – Dia da Marinha Mercante e do Salva Vidas
31 – Dia da Esperança

Modo de preparo
Coloque a mandioca em uma panela de pressão,
cubra com água, tempere com sal e cozinhe, em
fogo médio, por 20 minutos, depois de iniciada
a pressão. Espere a pressão sair e abra a panela.
Escorra, retire o filamento da mandioca e passe
ainda quente no espremedor. Adicione o creme
de leite, o ovo, a manteiga, a farinha, sal e pimenta e misture até ficar homogêneo. Reserve. Para o
recheio, aqueça uma panela com a manteiga, em
fogo médio, e refogue a cebola por 3 minutos.
Adicione o frango, o tomate e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta, retire do fogo e
misture a salsa. Despeje metade da massa em um
refratário médio untado com manteiga, espalhe o
recheio, o Catupiry® e cubra com a massa restante. Polvilhe com a muçarela e leve ao forno médio,
preaquecido, por 35 minutos ou até dourar.

CURIOSIDADE
Como foram inventados os acentos gramaticais?
Os acentos gramaticais foram criados por Aristófanes de Bizâncio, o primeiro bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, alguns séculos antes de Cristo. Foi na língua grega que ele introduziu tanto os acentos quanto sinais de pontuação, que posteriormente
seriam assimilados pelo latim. Principalmente entre os religiosos, estes artifícios tiveram
grande aceitação e foram amplamente empregados, pois permitiram que se estabelecessem entonações específicas nos cantos bíblicos.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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A lição do cachorro
Sendo veterinário fui chamado para examinar um
cão de 13 anos de idade cujo nome era Batuta. A família
esperava por um milagre. Examinei Batuta e descobri
que ele estava morrendo de câncer e que não poderia
fazer nada.
Batuta foi cercado pela família. O menino Pedro parecia tão calmo, acariciando o cão pela última vez e eu
me perguntava se ele entendia o que estava acontecendo. Em poucos minutos Batuta caiu pacificamente
dormindo para nunca mais acordar.
O garotinho parecia aceitar sem dificuldade. Ouvi a
mãe se perguntando:
- Por que a vida dos cães é mais curta do que a dos
seres humanos?
Pedro disse: "Eu sei por quê".
A explicação do menino mudou minha maneira de
ver a vida.

Ele disse:
- A gente vem ao mundo para aprender a viver uma
boa vida, como amar aos outros o tempo todo e ser
boa pessoa, né? Como os cães já nascem sabendo fazer
tudo isso eles não têm que viver por tanto tempo como
nós.'' Entendeu?
O moral da história é: Se um cão fosse seu professor,
você aprenderia coisas como:
- Quando teus entes queridos chegarem em casa,
sempre corra para cumprimentá-los.
- Nunca deixe passar uma oportunidade de ir passear.
- Permita que a experiência do ar fresco e do vento
no seu rosto seja de puro êxtase!
- Tire cochilos.
- Alongue-se antes de se levantar.
- Corra, salte e brinque diariamente.

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

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Denise Cris na Figueiredo Spada

Auxiliar de enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Ademilson Ronzani

Enfermeiro

HEC

Enfermeiro coordenador

Ta ana Silveira Sant’Ana

Enfermeira

HPA

Enfermeira coordenadora

Laís Januário de Paula

Recepcionista

HPA

Auxiliar de operações

Kenoly Vanessa Nunes

Auxiliar administra vo I

HPA

Recepcionista

Aleksandra Marja Frutero

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Yara de Moura Rubio Mar n

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Le cia Carla Salvador

Auxiliar administra vo II

HEC

Supervisora de SAME

Leandra Donizete Rodrigues

Auxiliar de enfermagem

HEC

Enfermeira

Fábio Macedo Gordo Peres

Auxiliar administra vo I

HEC

Auxiliar administra vo II

Vanessa Aparecida Gonçalves

Auxiliar de enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em outubro, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Tatiane Borges Soares
Gislaine Aparecida dos Santos
Lurya Cândida Saturnino
Lucimara Aparecida Ponte Martins
Maria Paula Corradi de Souza
Lara Alvares Coghi
Thalita Martins da Costa
Giovana Francieli Azali
João Pedro Milan
Catiana Cristina Thomaz de Souza

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Milena Aparecida Malheiro Souza
Ana Helena Favaron Stabile
João Calamares Neto
Marcela Alberghini Gonçalves
Ana Carolina Silva Sgargeta
Alana Fabieli Chivetta
Giovana Marques Cazzoli
Cláudia Verdoliva Mobilio
Maisa da Silva Chanfrone Santos
Karolina Tatiane Marquezini
Karen Fernanda Pereira
Mireides T. dos Santos Caberlim

Aldeisse Silva da Cruz
Luciana Gregório dos Santos
Angélica Novais da Silva
Jaqueline Pamela dos Santos Sousa
Natália Masetti Polimeno
AME
Karen Bernardi da Graça
COORDENADORIA GERAL
Frank Márcio Lorente
Hítalo José Pereira Neves
Udicler Rodrigues

- Melhore a sua atenção e deixe as pessoas te tocarem.
- Evite "morder" quando apenas um "rosnado" seria
suficiente.
- Em um clima muito quente, beba muita água e deite-se na sombra de uma árvore frondosa.
- Quando você estiver feliz, dance movendo todo o
seu corpo.
- Delicie-se com a simples alegria de uma longa caminhada.
- Seja fiel.
- Nunca pretenda ser algo que não é.
- Se o que você quer, está "enterrado", cave até encontrar.
E nunca se esqueça: Quando alguém estiver num
mal dia, fique em silêncio, sente-se próximo e suavemente faça-o sentir que você está ali.

Uma xicara de café
Um grupo de profissionais, todos vencedores em
suas respectivas carreiras, reuniu-se para visitar seu antigo professor. Logo a conversa parou nas queixas intermináveis sobre stress no trabalho e na vida em geral.
O professor ofereceu café. Foi para a cozinha e voltou com um grande bule e uma variedade das melhores xícaras: de porcelana, plástico, vidro, cristal. Algumas simples e baratas; outras decoradas, outras caras,
outras muito exóticas. Ele disse:
- Pessoal, escolham suas xícaras e sirvam-se de um
pouco de café fresco.
Quando todos o fizeram, o velho mestre limpou a
garganta, calma e pacientemente conversou com o
grupo:
- Como puderam notar imediatamente as mais
belas xícaras foram escolhidas e as mais simples e baratas ficaram por último. Isso é natural porque todo
mundo prefere o melhor para si mesmo. Mas essa é a
causa de muitos problemas relacionados com o que
vocês chamam stress. Ele continuou:
- Eu asseguro que nenhuma dessas xícaras acrescentou qualidade ao café. Na verdade, o recipiente
apenas disfarça ou mostra a bebida. O que vocês queriam era café, não as xícaras, mas instintivamente quiseram pegar as melhores. Eles começaram a olhar para
as xícaras, uns dos outros.
- Agora pense nisso. A vida é o café. Trabalho, dinheiro, status, popularidade, beleza, relacionamentos,
entre outros, são apenas recipientes que dão forma e
suporte à vida. O tipo de xícara que temos não pode
definir nem alterar a qualidade da vida que recebemos. Muitas vezes nos concentramos apenas em escolher a melhor xícara, esquecendo de apreciar o café!
As pessoas mais felizes não são as que têm o melhor,
mas as que fazem o melhor com tudo o que têm! Então
se lembrem: Vivam simplesmente. Sejam generosos.
Sejam solidários e atenciosos. Falem com bondade. O
resto deixe nas mãos de Deus porque a pessoa mais
rica não é a que mais tem, mas a que menos precisa.
Agora desfrutem o seu café!".
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UNIFIPA recebe inscrições para
o Vestibular Unificado 2021
Comunicação FPA

Seis cursos são oferecidos no Câmpus Sede da UNIFIPA.
A UNIFIPA divulgou o edital com as datas do Vestibular Unificado para interessados em ingressar num
dos oito cursos oferecidos em 2021. A novidade será
o sistema de ingresso, onde o candidato poderá optar
entre Processo Seletivo Agendado, realizado nos campi Sede e São Francisco, com todas as recomendações
de sanitização da OMS; Processo Seletivo Remoto, em
que o candidato receberá por e-mail o link para prova
on-line no local de sua preferência; entrada pela nota
do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, a partir
de 2015, e para candidatos que já possuem diploma de

graduação anterior.
O edital está disponível em unifipa.com.br/vestibular e as inscrições
vão até 02 de dezembro, devendo ser
realizadas no mesmo endereço. Para
as provas agendadas o período para
escolha vai de 04 a 10 de dezembro e
os resultados e matrículas serão entre os dias 14 a 23 de dezembro.
O Vestibular Unificado da UNIFIPA oferece 1.010 vagas para seus
oito cursos presenciais no período
noturno: Administração (180 vagas),
Biomedicina (100 vagas), Direito (100
vagas), Educação Física - Bacharelado
e Licenciatura (200 vagas), Enfermagem (90 vagas), Engenharia Agronômica (120 vagas), Farmácia (120
vagas) e Pedagogia (100 vagas). Para
os processos seletivos agendado presencial e remoto
a taxa de inscrição é R$ 20 e os candidatos serão submetidos à prova on-line, com redação em língua portuguesa e questões de Português, História, Geografia,
Biologia, Matemática, Química e Física.
Para inscrição o candidato deve ter concluído (ou
estar em vias de concluir até a data do início das aulas) o Ensino Médio ou equivalente. A UNIFIPA participa
do Programa Universidade para todos. A UNIFIPA dispõe de canal de atendimento direto ao candidato pelo
0800-772-5393 ou whatsapp (17) 99789-9449.
Arquivo

Docentes da Medicina são homenageados no
VII Prêmio Gesabel Clemente Marques de La Haba
Criado em 2009, o Prêmio Gesabel Clemente Marques de La Haba tem a finalidade de valorizar as iniciativas do corpo docente do curso de Medicina da UNIFIPA/FAMECA, dirigidas às melhorias do ensino médico
e ao papel na formação de profissionais preparados
para as grandes e crescentes exigências na assistência
à saúde. A cerimônia de entrega da sétima edição do
prêmio ocorreu no Campus Sede da UNIFIPA, no dia 06
de novembro, às 19h. Devido à pandemia da COVID-19,
com rigorosos protocolos sanitários, os alunos e público interessado acompanharam a entrega ao vivo pelo
Instagram do CAER/ Centro Acadêmico Emílio Ribas.
Os alunos do primeiro ao sexto ano votaram por
iniciativa própria para escolher os professores através
de formulário on-line. A premiação foi organizada pela
diretoria 2020/21 do CAER, com premiações em três
categorias: Ciclo Básico (professores do primeiro e do
segundo anos), Ciclo Clínico (professores do terceiro e
do quarto anos) e Internato (professores do quinto e do
sexto anos). Além disso, houve, também, emocionante edição in memorian dedicada ao Prof. Dr. Manoel de
Souza Neto, docente das disciplinas de Neurofisiologia
e Neurologia na instituição há 36 anos, que faleceu em
agosto último, aos 63 anos, vítima da COVID-19.

Os vencedores foram: Ciclo Básico: Profa. Dra. Ana
Paula Girol; Ciclo Clínico: Prof. Dr. Murillo Antonio Couto; Internato: Prof. Dr. Ricardo Santaella Rosa e in memorian ao Prof. Dr. Manoel de Souza Neto, entregue ao seu
filho, Prof. Dr. Alexandre Haddad Souza. “A entrega do
prêmio é ato simbólico muito importante para todos
aqueles ligados à história do curso de Medicina. Trata-se de reconhecimento dos alunos aos docentes que
fazem tanto pela instituição. Especialmente neste ano
de pandemia e aulas remotas é de extrema importância parabenizar a todos os professores que se desdobraram e inovaram suas metodologias de ensino para
garantir o aprendizado em cenário tão complexo”, disse
Nicolas Joseph Della Matta, presidente do CAER.

Pró-reitora palestra
em seminário no RS
A Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, pró-reitora Acadêmica e de Graduação da UNIFIPA, participou, como
palestrante, no dia 11 de novembro, do VI Seminário
de Saúde do Trabalhador: Intervenções Tecnológicas
na Saúde do Trabalhador, realizado pela Universidade
Federal de Santa Maria/RS.
Evento regional, no seminário houve espaço para
apresentação de trabalhos científicos e fórum de interesse referente ao Grupo de Pesquisa Trabalho, Saúde,
Educação e Enfermagem.
Arquivo

Profa. Dra. Maria Cláudia Parro.

Educação Física faz webinar
sobre danças aeróbicas
No dia 7 de novembro, o curso de Educação Física
da UNIFIPA apresentou o projeto de extensão “Danças
aeróbicas – Diretrizes e estratégias na prática” das 9h
às 11h através da plataforma ZOOM, com a participação de alunos de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), professores e profissionais da área.
A palestra foi ministrada pelo professor Especialista Alexandre Mendes, que fez a ligação entre a teoria
apreendida, colocada na prática das atividades, com
o uso adequado da dança auxiliada com aparelhos de
ginástica. “Esse projeto de extensão objetiva orientar
e propor coreografias dentro das aulas free style (estilo livre), que podem ser mais intensas e progressivas,
aliadas a aparelhos, como step, jump e outros, garantindo melhor resultado aeróbico”, explica Alexandre.
Para ele, a boa escolha de gêneros musicais também
pode garantir melhor resultado final.

Responsabilidade Social

O PRÊMIO
A Profa. Dra. Gesabel Clemente Marques de La Haba
foi brilhante aluna da 2ª Turma da FAMECA, que levou
o nome da instituição a todos os congressos e jornadas
de que participou. Mais tarde, atuou como docente de
Clínica Médica, formou o Ambulatório de Reumatologia do Hospital-Escola Emílio Carlos e foi exemplo para
muitos estudantes que seguiram essa carreira. Faleceu
em acidente automobilístico aos 53 anos.

Comunicação FPA

Diretoria do CAER, homenageados e participantes da solenidade.

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), através da sua participação na 16ª edição da Campanha de
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular,
conquistou, por mais um ano e pela décima vez, o Selo
Instituição Socialmente Responsável da ABMES (Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior). O
selo tem validade de um ano – 2020-2021.
O objetivo da certificação é mostrar à sociedade que a
instituição promove ações com foco no bem-estar social e
no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual
está inserida. Ao longo do ano as atividades envolveram
139 professores, 1.800 alunos, 25 técnicos em 6.796 atendimentos, com a participação de 29.167 visitantes.
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SAEME estende até 2022 a acreditação
da Medicina/FAMECA UNIFIPA
O curso de Medicina da UNIFIPA recebeu correspondência do Coordenador Executivo do Saeme - Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, Milton de
Arruda Martins, informando que foi definido o período de seis anos como tempo de vigência da ‘acreditação’, o equivalente a um ciclo inteiro de formação na
graduação em Medicina. Diante disso, o coordenador
esclareceu que o processo de ‘acreditação’ do curso
de Medicina da UNIFIPA teve sua validade estendida
até dezembro de 2022. “Essa prorrogação de prazo foi
concedida após recebimento do relatório de acompanhamento, que foi considerado aprovado”, ressaltou
Milton Martins.
Em 2015, o curso de Medicina da UNIFIPA inscreveu-se voluntariamente nesse processo e em 2016
foi realizada a autoavaliação, a apresentação das evidências e a visita de comissão avaliadora, composta
por quatro membros. No final do processo, o SAEME
emitiu o parecer “ACREDITADO”, que corresponde a
certificado de qualidade, com validade nacional e internacional.

O SAEME
O Sistema de Acreditação de Escolas Médicas (Saeme) foi desenvolvido e implementado pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM), com apoio de especialistas
da área médica, reafirmando os compromissos com o
exercício profissional ético e a formação de médicos
competentes e adequados às necessidades do país.
Ética, transparência, independência, qualidade e
responsabilidade social são os valores que norteiam a
iniciativa. Ancorado neste escopo, o Saeme nasceu da
demanda de maior participação das escolas médicas,
das entidades profissionais e da sociedade no desenvolvimento de uma visão crítica sobre a qualidade da
formação médica no Brasil e da necessidade de apresentar à sociedade um processo de acreditação transparente e independente.
O SAEME recebeu, em abril de 2019, reconhecimento internacional da World Federation for Medical Education (WFME) como agência acreditadora dos cursos
de Medicina no Brasil durante a World Conference da
entidade realizada na cidade de Seul, na Coreia do Sul.

Direito retoma atividade presencial com grupo de estudos
Divulgação

A atividade seguiu as recomendações do guia da UNIFIPA.

Os cuidados começaram já na entrada dos alunos.
No dia 17 de outubro o curso de Direito da UNIFIPA
realizou, de forma presencial, atividade do grupo de estudos do projeto de extensão "Direito e Sexualidade",
orientado pela Profa. Márcia Menin. O evento deu continuidade à retomada segura das atividades presenciais
do Campus São Francisco, como já havia acontecido anteriormente com o curso de Administração.
“Neste ano foram oferecidos nove títulos para projetos de pesquisa - uma experiência que permite o intercâmbio e a troca entre docentes e discentes que cursam
anos diferentes e para egressos”, explicou a pesquisadora. O projeto ‘A promoção e a garantia dos Direitos LGBT

no município de Catanduva: uma análise a partir do
movimento LGBT no Brasil e sua influência para o surgimento das políticas públicas de diversidade sexual e
de gênero’ e os demais títulos estão acontecendo de
forma remota on-line e este foi o primeiro encontro
após quatro meses afastados. A atividade aconteceu
seguindo as recomendações do ‘Guia virtual de retomada segura’, que está disponibilizado através de link
no site unifipa.com.br, podendo ser baixado.
Na abertura do encontro, o coordenador do curso,
Prof. Dr. Luís Antônio Rossi, e a Profa. Me. Márcia Menin
deram as boas-vindas, agradecendo à instituição pelo
excelente trabalho desenvolvido na restruturação das
instalações e treinamento dos colaboradores, de modo
a permitir que as atividades presenciais possam ser realizadas com segurança. “Esta sala também está estruturada para possibilitar a transmissão online das atividades, o que permite o acompanhamento e participação
virtual pelos alunos que optaram por não estarem presentes”, justificou o coordenador.

Egressos promovem palestras sobre
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
entrou em vigor em 18/09/2020 e regulamentou o tratamento e uso de dados pessoais no Brasil com o propósito de proteger os direitos fundamentais de liberdade,
privacidade e livre desenvolvimento das pessoas que
fornecem dados em formulários da internet ou meios
difusos. A Lei 13.709/2018 impacta desde o titular do
dado pessoal, que deve ter seus direitos resguardados e
seus dados tratados nos moldes impostos pela legislação, como também todas as pessoas físicas ou jurídicas
que fazem uso desses dados para fins comerciais, com
exceção para finalidades exclusivamente particulares e
não econômicos ou fins acadêmicos, jornalísticos, artís-

ticos ou de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigações ou infrações penais.
Nos dias 5, 10 e 26 de novembro, a Comissão de Egressos do curso de Direito da UNIFIPA realizou evento, com
transmissão através da plataforma Zoom, que analisou a
necessidade de adoção de boas práticas pelos profissionais do Direito, especialmente no âmbito da advocacia.
As palestras foram “Impactos da LGPD na advocacia”, pela
Dra. Isabela S. Rainho de Oliveira Poli e Dra. Paloma Fernandes Lins; “LGPD e os registros públicos: privacidade
x publicidade”, pelo Dr. Jefferson Lucas Monsani Alves, e
“Agravo de instrumento no CPC/2015: cabimento e peticionamento”, pelo Dr. Álvaro José Haddad de Souza.
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Outubro Rosa: alunos da
Medicina fazem campanha
nas redes sociais
O mês de outubro, através do ‘Outubro Rosa’, é
destinado ao combate do câncer de mama, sobretudo focado na conscientização sobre a importância do
autoexame e da mamografia anual após os 40 anos.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é a neoplasia maligna que mais afeta as
mulheres no Brasil, além de ser o que leva ao maior
número de óbitos. Contudo, quando diagnosticado
nos estágios iniciais, o câncer de mama tem cura.
Tendo em vista a importância do assunto, os alunos
do curso de Medicina da FAMECA/UNIFIPA, através das redes sociais, realizaram campanha voltada para o Outubro
Rosa. De acordo com informações da Profa. Dra. Nilce Barril, as Ligas de Ginecologia e Obstetrícia e Cirurgia Plástica,
junto ao Comitê da IFMSA-Brazil da FAMECA, iniciaram a
campanha no dia 1º de outubro com posts que abordaram a história do Outubro Rosa, suas principais propostas e como elas foram dispersas ao redor do mundo. “A
campanha teve por objetivo alertar a população sobre o
diagnóstico do câncer de mama e o conhecimento sobre
o tema. Na noite do dia 29 de outubro, as extensões realizaram simpósio on-line com a participação de docentes
da instituição, que abordaram o diagnóstico do câncer de
mama e a reconstrução mamária”, acrescentou.
Ainda segundo a Profa. Nilce, o Centro Acadêmico
Emílio Ribas (CAER), órgão de representação dos alunos,
em parceria com o projeto Amadrinhadas, inseriu postagens ao longo do mês, revelando a incidência do câncer
de mama na população brasileira e como as mulheres
podem, por meio do autoexame das mamas, rastrear
lesões cancerígenas para serem triadas. Já o grupo de
estudos em Genética Médica iniciou suas postagens na
primeira sexta-feira do mês por meio de quiz educativo,
com mitos e verdades sobre o câncer de mama. No final
de outubro postagem relacionou o câncer de mama aos
aspectos hereditários e como famílias, sob risco de recorrência, devem procurar a assistência especializada.
As postagens ainda podem ser visualizadas na página do Instagram de cada um dos órgãos: @emilioribascaer, @lgofameca, @ligacirurgiaplasticafameca, @
ifmsabrazil_fameca e @geneticarh.fameca.
Divulgação

Uma das orientações dadas pelos alunos.

I Simpósio de Ortopedia
Voltado para estudantes de medicina e médicos interessados, a Liga Acadêmica de Ortopedia do curso de
Medicina da UNIFIPA realizou o I Simpósio de Ortopedia
no dia 11 de novembro, às 19h, on-line, na plataforma
ZOOM. As palestras foram ministradas por egressos do
curso da 40ª, 42ª e 43ª turmas, que abordaram temas
relevantes da área.
As palestras foram “Fratura do colo femoral”, por Dr.
Pedro Hamra (Turma XL); “Fraturas: aspectos radiológicos”, pela Dra. Carol Saito (Turma XLII), e “Emergências
Ortopédicas para o médico generalista”, pelo Dr. Bruno Tibiriçá (Turma XLIII).
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Hospital Padre Albino apresenta case
de sucesso em fórum de maternidades
Comunicação FPA

As boas práticas materno-infantis foram apresentadas no fórum.
O processo da alta responsável mãe-bebê da Maternidade do Hospital Padre Albino foi destaque no Fórum
Ampliado de Maternidades do Estado de São Paulo realizado no dia 22 de outubro, via plataforma digital. O evento contou com mais de 150 pontos de acesso. Na ocasião,
as boas práticas materno-infantis foram apresentadas,
assim como a evolução do processo de alta que acontece de forma responsável e integrado com a rede de
atenção à saúde, ou seja, a paciente e seu filho saem da
Maternidade com todas as informações necessárias para
a continuidade do cuidado e com os encaminhamentos
devidos estando seu município de origem ciente.
De acordo com Elânia Ferreira, do Núcleo Técnico
de Humanização da Secretaria de Estado da Saúde de

São Paulo, o êxito do processo de trabalho planejado
e executado repercutiu na transição do cuidado e demonstrou seus efeitos nas conexões produzidas com
a rede de atenção primária. “Este percurso demonstra
um caminhar muito importante e significativo para a
região de saúde, sendo a equipe muito envolvida, competente, potente e parceira em prol do fortalecimento
do SUS”, comentou.
A diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação
Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, lembrou da caminhada da instituição em torno da humanização. “Penso
nas ações desde o lançamento da Política Nacional de
Humanização, em 2003, e depois do reforço das boas
práticas com a política estadual, em 2012, e vejo o quanto evoluímos e o quanto ainda teremos que caminhar,
uma vez que o processo de melhoria é contínuo”, afirma.
A Maternidade do Hospital Padre Albino está em
busca da certificação de qualidade “Iniciativa Hospital
Amigo da Criança - IHAC”, conferida pelo Ministério da
Saúde, sendo inúmeras as ações de humanização em
desenvolvimento.
O trabalho apresentado no Fórum pela enfermeira
coordenadora da Maternidade, Aline Cristina de Poli, e
pela enfermeira gerente de gestão do cuidado, Simone
Trovó, contou com o envolvimento do Núcleo Interno
de Regulação, representado pela enfermeira Vanessa
Holanda Gila, e pelo Centro Integrado de Humanização,
coordenado por Maristela P. Paiva Neves, que está sob a
gerência da Qualidade, representada por Maria Cláudia
Piccolo Barbosa.

HPA capta coração, rins e córneas
No dia 17 de outubro foram captados múltiplos órgãos no Hospital Padre Albino. O doador, de 45 anos,
teve morte encefálica confirmada no dia 16 e a família
autorizou a doação. A captação demorou 2 horas e 20
minutos. O coração seguiu para o Instituto do Coração
(InCor), em São Paulo, e rins e córneas para São José do
Rio Preto. A captação beneficiaria até 05 pessoas.
“Hoje uma família perdeu alguém que ama e a dor
é imensurável; só quem perde sabe o vazio, mas a fa-

Unidades de Saúde promovem
ações alusivas ao Dia de
Lavagem das Mãos
As unidades de saúde da Fundação Padre Albino - Ambulatório Médico de Especialidades, Hospital
Padre Albino e Hospital Emílio Carlos, promoveram
ações alusivas ao Dia Mundial de Lavagem das Mãos
comemorado no dia 15 de outubro. As ações aconteceram nos dias 15 e 19 e foram desenvolvidas pelo
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) com
o objetivo de conscientizar sobre a importância da lavagem das mãos como forma de prevenir e controlar
infecções, gerando clima de segurança para os pacientes e profissionais.
No HPA, de acordo com as enfermeiras Fabiana
Soares Pacheco, do SCIH, e Ana Lúcia dos Santos,
do NEP (Núcleo de Educação Permanente), foram
abordados os cinco principais momentos em que os
profissionais de saúde devem realizar a higienização
das mãos. No HEC, segundo as enfermeiras Rosana
Marcelino Braz, do SCIH, e Erika Facchim, do NEP, e a
técnica de enfermagem Luísa Martins, foi utilizada a
Caixa Pedagógica, que tem a finalidade de ensinar,
de forma lúdica, a importância da higienização correta das mãos. A ação contou com apoio das coordenadoras Cibele Fernandes e Elaine Mariano. Já no AME,
informaram as enfermeiras Laura Formigoni Pagliotto, do SCIH e NEP, e Patrícia de Carvalho Fracasso, da
Qualidade, foram reforçadas as orientações rotineiras e a técnica correta de higienização.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o simples ato de lavar as mãos reduz em até 40%
o risco de contrair doenças, como gripe, diarreia, infecção estomacal, conjuntivite e dor de garganta. A higiene das mãos também é prevenção para o coronavírus.

mília, sensibilizada, compreendeu a importância da
doação. Por meio de uma vida, duas pessoas voltarão
a enxergar, outras duas deixarão a hemodiálise e uma
voltará a ter rotina normal sem medo do coração, de
repente, parar. Somos muito gratos à família que, mesmo diante a sua dor, conseguiu enxergar a aflição de
quem espera para não morrer”, agradeceu Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência Social da
Fundação Padre Albino.

Bad Influence doa brinquedos para o HPA
O Moto Clube Bad Influence doou brinquedos para
as crianças internadas no Hospital Padre Albino no dia
Comunicação FPA

O Moto Clube faz ações anuais.

17 de outubro. A entrega foi feita ao setor de Captação
de Recursos que direcionará para as crianças da Pediatria SUS e Unidade de Tratamento de Queimados.
“Somos uma família e nosso propósito é reunir os
amigos para realizar trabalhos de filantropia. Arrecadamos 700 brinquedos este ano e dividimos entre
seis instituições”, afirmou Marcelo Ono, integrante do
Moto Clube, que em 2018 e 2019 arrecadou alimentos em suas campanhas, também doados para instituições. A campanha de arrecadação de brinquedos
aconteceu na subsede do Moto Clube, em Catanduva,
no período de 12 de setembro a 10 de outubro, em
sistema de drive-thru.

Ação no HPA.

Projeto Árvore da Gratidão entrega mensagens

Alusivo ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, o projeto Árvore da Gratidão foi realizado em setembro e os colaboradores do Hospital Padre Albino
deixaram mensagens aos colegas de trabalho. Com

grande adesão, a árvore ficou repleta de mensagens
de carinho e gratidão. No dia 23 de outubro os bilhetes foram entregues aos seus destinatários junto com
um bombom. A proposta da ação foi relembrar como
é importante demonstrar o agradecimento e o amor
àqueles que são importantes.
“Muitas pessoas não sabem que desempenham
papel importante na vida de alguém e expressões sinceras e frequentes de gratidão produzem efeitos altamente positivos para os indivíduos, tanto para quem
as manifesta quanto para quem as recebe”, ressaltou
a equipe organizadora, composta pela enfermeira da
Segurança do Paciente Ana Laura Ribeiro Flores, a auxiliar de enfermagem Ana Beatriz Barbosa Sales e os
auxiliares administrativos Luana Zamboni de Souza e
Fábio Macedo Gordo Peres.

Ação no AME.

Ação no HEC.
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Colégio Catanduva inicia período
de matrículas para 2021
Arquivo

As matrículas são presenciais e podem ser agendadas.
O Colégio Catanduva está com matrículas abertas
para o ano letivo de 2021 na Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio (manhã e tarde) e nível Técnico
de Enfermagem (noturno). As matrículas são presenciais
e podem ser agendadas previamente por telefone, enquanto que as rematrículas devem ser concluídas diretamente no portal do Colégio.

Com ensino curricular de qualidade, a instituição faz
parte das unidades de negócio da Fundação Padre Albino, o que possibilita para seus funcionários, que tenham
filhos e dependentes com até 18 anos, desconto de 30%
nas mensalidades para todos os níveis de ensino.
No curso de nível Técnico em Enfermagem são ofertadas bolsas de 50% a 100%, mediante critério de avaliação do perfil socioeconômico e quantidade de vagas
ofertadas. Vale ressaltar que os alunos podem estagiar
nos hospitais-escolas próprios da Fundação, o Emílio
Carlos e o Padre Albino, e em instituição de longa permanência, o Recanto Monsenhor Albino, além da possibilidade continuada de formação com as graduações na
área da saúde, também oferecidas pela Fundação Padre
Albino, através da UNIFIPA.
“Tivemos um ano muito difícil e complicado, mas
conseguimos manter nossa qualidade de ensino, preparando os professores e mantendo rotina contínua de
aprendizagem com nossos alunos. Em 2021 teremos alunos mais autônomos, professores mais criativos e mais
tecnologia no aprendizado, fazendo do nosso Colégio a
melhor escolha”, enfatiza a diretora Tânia Pimentel.
O Colégio Catanduva fica localizado no bairro Vila
Guzzo, Rua Monte Aprazível nº 297, em Catanduva. Informações ligue (17)3522-4177.

Engenharia Agronômica apresenta conceitos
em manejo de suínos com palestra técnica

Júlia Guerra Pinheiro

Com o título “Bem estar animal aplicado ao manejo de suínos”, o curso de Engenharia Agronômica da
UNIFIPA promoveu palestra técnica para apresentar os
principais conceitos do bem estar animal e a aplicação
na criação de suínos. A palestra aconteceu de modo on-line, pela plataforma ZOOM, no dia 13 de novembro
das 19h30 às 21h, com mediação da Profa. Dra. Cláudia
Dorigan, docente do curso.
A palestrante foi a médica veterinária Juliana Guerra
Pinheiro, analista técnica de Saúde Animal Pleno da empresa Ouro Fino, de Ribeirão Preto/SP. “A carne suína está
entre as mais consumidas no mundo e o Brasil é um dos
principais exportadores desse produto. Sendo assim, a
aplicação dessas técnicas de manejo, além de melhorarem o desempenho do animal, possibilitam a abertura
de novos mercados”, explica a médica veterinária.

Live da EDUCA retorna com bate papo sobre ginástica laboral
No dia 12 de novembro o curso de Educação Física
da UNIFIPA retornou com a série ‘Live da EDUCA’, trazendo profissionais das mais diversas áreas da educação física para falarem sobre temas importantes para
estudantes e público em geral. A Live da EDUCA é
transmitida diretamente do Instagram oficial do curso
@efunifipa, a partir das 19h.
Para esta live o Prof. Dr. Américo Lourenço trouxe a
Profa. Kristiane Franchi, que destacou a importância da
aplicação da ginástica em ambiente de trabalho com o
objetivo de melhorar a saúde e evitar lesões dos funcionários por esforço repetitivo e algumas doenças ocupacionais. Kristiane é professora efetiva do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Ceará.

Kristiane Franchi

III Educação Física Arte & Cultura in Live
A UNIFIPA, através do curso de Educação Física,
promoveu a III ‘Educação Física – Arte & Cultura’, com o
objetivo de divulgar outras habilidades e talentos que
seus alunos e egressos possuem, fomentando a pluralização cultural. O evento aconteceu em sistema de live
no dia 14 de novembro, transmitido ao vivo pelo Instagram oficial @efunifipa com três lives consecutivas,
com três diferentes artistas (grupos), alunos e ex-alunos
do curso de Educação Física da UNIFIPA.
“Nosso evento visa fomentar a arte e a cultura na
cidade de Catanduva e região, fortalecendo a ima-

gem institucional da UNIFIPA e do curso de Educação
Física, além de divulgarmos as inscrições para o vestibular 2021, que só nosso curso oferecerá 200 vagas”,
explica o Prof. Dr. Américo Lourenço, que também
apresentou a live.
A programação incluiu estilo sertanejo, com Maria
Rita e Marcelo (Maria Rita é egressa do curso de Educação Física); estilo samba rock, com Léo Vítor (aluno
do curso de Educação Física) e estilo hard rock acústico,
com Jeff Stars (vocalista da banda catanduvense Mother Joe’s House).
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Alunos do Colégio Catanduva
encerram outubro com
arte em pintura
Mesmo longe das salas de aula, as atividades pedagógicas, principalmente das crianças em período
de aprendizagem, não podem parar. Os alunos do Colégio Catanduva, por meio de seus professores, estão
continuamente em sintonia, seja através das aulas remotas, seja por meio de brincadeiras lúdicas que possam agregar ao conhecimento.
Durante todo o mês de outubro os alunos desenvolveram atividades e brincadeiras que fortaleceram
suas habilidades e potencialidades, como conscientização socioambiental, reciclagem, leituras e jogos pedagógicos. Encerrando esse mês, as crianças do 1º ano
do Ensino Fundamental , orientadas pela Profa. Thaisa de Luca, realizaram oficina de pintura em tela que,
com tema livre onde podiam resgatar em forma de figura o que mais acharam legal de aprender durante o
ano de 2020, manifestaram suas habilidades artísticas.
Os alunos foram convidados a compartilhar suas
experiências das aulas, registrando nas telas o que
mais gostaram de aprender. Entre os trabalhos exibidos, as telas que mostram a preocupação com a natureza e os animais foram as mais representadas, além
das artes abstratas dos pequenos, o que mostra preocupação maior com o mundo em que vivem.
Divulgação

Os alunos compartilharam suas experiências das aulas.

Curso de Enfermagem
encerra ciclo de debates com
foco na saúde da mulher e
apresenta resultados
Encerrando as atividades desenvolvidas durante o
Outubro Rosa, mês com foco na prevenção do câncer
de mama, o curso de Enfermagem da UNIFIPA realizou
seu I Ciclo de Debates “Outubro Rosa: a importância
do olhar integral à saúde da mulher” nos dias 15 e 29
de outubro, em parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde, Núcleo de Educação Permanente e Associação Mahatma Gandhi.
O encontro aconteceu on-line, pela plataforma
Zoom, com participação de cerca de 150 pessoas que receberam convite da Secretaria Municipal de Saúde para
a mesa redonda e rodada de conversas mediadas por
professores, alunos e profissionais da saúde de Catanduva. “Essa pauta aconteceu com a finalidade de despertar
os profissionais de saúde para o atendimento das mulheres, desde a atenção primária, bem como para a promoção da saúde e prevenção do câncer de mama e demais
doenças que podem atingir a população feminina”, disse
a Profa. Dra. Paola Alexandria Magalhães, docente do
curso de Enfermagem e uma das palestrantes.
As Ligas nas UBS e USF
Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, os alunos das ligas
acadêmicas de Oncologia, Materno-Infantil e de Saúde Coletiva do curso estiveram nas Unidades Básicas
de Saúde e nas ‘USF Flamingo’, ‘USF Nova Catanduva’ e
‘USF Solo Sagrado’, cujo horário de atendimento é estendido até às 19h, fazendo consulta de enfermagem
e coleta de exame Papanicolau, com acompanhamento das professoras mestres Aline Fiori dos Santos Feltrin e Ana Paula de Vechi Corrêa.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA CLÍNICA
•Dr. Francisco Corrêa de Almeida Moraes - Rua Teresina, 755 – Fone 17 - 3523-1652
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

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

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

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes da FPA tomam posse
As CIPAs (Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes) das unidades de negócio da Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino, Hospital
Emílio Carlos, Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA e Coordenadoria
realizaram cerimônias de posse para
as gestões 2020/2021 nos dias 9 e 20
de outubro.
Os novos integrantes ficarão responsáveis por observar e relatar as
condições nos ambientes de trabalho e
solicitar medidas para reduzir e eliminar
os riscos existentes e/ou neutralizar os
mesmos. A CIPA é formada por representantes do empregador e dos empregados, eleitos por votação, e tem a
missão de preservar a integridade física
e a saúde dos trabalhadores e de todos
que interagem com a empresa.

CIPA do HPA

CIPA da UNIFIPA

CIPA do HEC

CIPA da COORDENADORIA
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COVID-19: FPA homenageia colaboradores
A Fundação Padre Albino tem realizado, por meio
de sua direção e colaboradores, árduo trabalho na luta
contra a COVID-19. O dia-a-dia dentro da Unidade para
Respiratórios Agudos/URA é uma mistura de sentimentos por conta de um vírus mortal e invisível.
Toda estrutura foi montada para que os pacientes e
funcionários pudessem ser atendidos e trabalhar com
o máximo de segurança, que é uma das maiores prioridades neste momento. Reformas, realocação de alas e
equipes de trabalho, montagem de nova infraestrutura,

trabalho intenso de diversos setores em prol da vida.
Em função disso, a Fundação Padre Albino quer prestar homenagem aos colaboradores que atuaram e que
atuam para que o melhor seja feito diante de uma realidade jamais vivida antes. “Estão sendo divulgados posts
com depoimentos dos colaboradores e essa é a forma
para que eles também saibam que, da mesma forma que
estiveram e estão lá por nós, também estamos aqui por
eles”, disse Renata Rocha Bugatti, diretoria de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino.
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Mobilização contra dengue
No dia 16 de outubro, o AME Catanduva promoveu
mobilização para o combate à dengue nas áreas internas e externas da unidade. As vistorias realizadas pelos colaboradores são rotineiras e nesta data o Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e o Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) da Fundação Padre Albino, a
administração do AME e a Equipe Municipal de Combate ao Aedes aedypti (EMCAa) acompanharam a ação.
Divulgação

AME Catanduva revitaliza sala para atendimento
a pacientes com Microcefalia
Divulgação

Acolher a família, com ambiente calmo e
aconchegante.

O AME Catanduva (Ambulatório Médico de Especialidades), sob gestão da Fundação Padre Albino, é referência para o Departamento Regional de Saúde de São
José do Rio Preto (DRS-XV), até a cidade de Rubineia,
para a Linha de Cuidados de Microcefalia para ZIKA positiva, tendo estrutura completa disponibilizada pelo
Governo do Estado de São Paulo, preconizando o protocolo especializado BERA, STORCH, Neuropediatra,
Otorrinolaringologia e Oftalmologia, fechando assim o
diagnóstico e assistência completa para esses casos.
A sala de atendimento dessa linha de cuidado foi
revitalizada, com mudança de toda ambiência, com
objetivo de acolher a família, proporcionar ambiente
calmo, aconchegante, conforto e qualidade no atendimento. “A Linha de Cuidado de Microcefalia teve início
em março de 2017 e visa diagnosticar precocemente
esse agravo à saúde e prover as bases para assistência
integral e contínua ao recém-nascido com microcefalia”, explicou a gerente de Enfermagem do AME Catanduva, Jaqueline de Cássia Brambila.

As vistorias são rotineiras.

Em benefício do tratamento
de pacientes do HCC
Divulgação

AME finaliza capacitações com profissionais
de municípios da região
O Ambulatório Médico de Especialidades (AME)
Catanduva finalizou a primeira etapa das capacitações organizadas pela equipe de Matriciamento com

Dr. Daniel B. Viola

Dra. Janaína C. Moraes Braz
Divulgação

Orientações O AME Catanduva ambientou a área
externa da unidade com orientações preventivas sobre a COVID-19. O local fica próximo aos pontos de
ônibus, com grande circulação de pessoas. O objetivo
foi reforçar as medidas preventivas, evitando o contágio e a proliferação do vírus.

profissionais da saúde dos 19 municípios da região
referenciados naquela unidade. As últimas atividades para a categoria médica foram realizadas no dia
22 de setembro com o ortopedista Dr. Daniel B. Viola
e no dia 29 de setembro com a dermatologista Dra.
Janaína C. M. Braz, que palestraram para médicos da
Atenção Primária à Saúde, com cerca de 50 participantes em cada dia.
Os treinamentos do Matriciamento foram iniciados
no mês de agosto com as equipes de Enfermagem das
Unidades Básicas de Saúde e no mês de setembro com
médicos. Já em outubro foram realizadas reuniões on-line com as equipes da área administrativa, ministrada pela auxiliar administrativa da equipe de Matriciamento Márcia Andreghetto. O objetivo do programa,
segundo o Médico de Família Dr. João Marcelo Porcionato, responsável pelo projeto, “é abrir canal de comunicação contínuo para que exista excelente relação
entre o AME e os 19 municípios atendidos”.
Divulgação

Juntas somos mais fortes Realizada durante o mês
de combate ao câncer de mama, Outubro Rosa, a campanha 'Juntas Somos Mais Fortes', promovida pela Suzana Boer Semijoias, na cidade de Santa Adélia, arrecadou 488 litros de leite para o HCC. Os doadores fizeram
a troca do produto por vales para concorrer a prêmios.

O Hospital de Câncer de Catanduva está disponibilizando, para compra, chaveiro comemorativo do primeiro ano de funcionamento do Serviço de Radioterapia.
No valor de R$ 10 ele pode ser adquirido no Setor de
Captação de Recursos da Fundação Padre Albino e toda
renda será revertida para custeio do tratamento dos pacientes com câncer de Catanduva e região.
O chaveiro pode ser adquirido pelos fones 17 33113365 / 99789-8343.
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Hospital Padre Albino recebe o prêmio Excelência da Saúde 2020
AACD, HCFM/USP, hospitais Albert
Einstein, Sírio Libanês e do Coração.

Comunicação FPA

O prêmio e o HPA
O diretor-presidente da Diretoria
Executiva da Fundação Padre Albino,
mantenedora do Hospital Padre Albino, Reginaldo Lopes, disse que o prêmio foi conquistado devido às mudanças que vêm sendo implementadas.
“Desde 2019, a instituição vem investindo na expansão das unidades de
saúde, buscando a melhoria de fluxos
e processos. A gestão foi profissionalizada e está pautada pela transparência, equidade, prestação de contas e
responsividade corporativa”, explicou.
Reginaldo destacou que entre as práticas estão as reuniões periódicas entre
as equipes, a diretoria e o Conselho de
Administração, onde são acompanhados os projetos, passadas as novas diPrêmio Excelência da Saúde 2020 - Excelência da década.
retrizes e elaborados os planos de ação
O Grupo Mídia organiza, desde 2013, o prêmio Ex- referentes às metas e aos indicadores. Desta forma é
celência da Saúde, que visa homenagear as institui- possível manter controle administrativo eficiente e
ções de saúde que mais se destacaram no país. Neste acompanhar o progresso, considerou.
Reginaldo ressaltou que recentemente a Fundação
ano a edição do prêmio foi especial e homenageou as
instituições que mais se destacaram na última década Padre Albino investiu cerca de R$ 9 milhões na renovapelo conjunto de toda sua história e relevância para a ção do parque tecnológico, na aquisição de máquinas
saúde brasileira. O Hospital Padre Albino (HPA) foi um e equipamentos de informática. “Buscando a excedos ganhadores do prêmio Excelência da Saúde 2020 lência da assistência prestada, desde 2017 o Hospital
Padre Albino conta com rotinas eletrônicas de docu(Excelência da década).
“Os ganhadores se destacaram por suas várias mentação, através do uso do Prontuário Eletrônico do
ações ao longo dos últimos 10 anos, como investi- Paciente”, completou.
A diretora de Saúde e Assistência Social, Renata
mento em infraestrutura, investimento em melhor
atendimento ao paciente, conquistas de acreditações, Rocha Bugatti, informou que o Departamento de Quaprêmios; atuação quanto à sua responsabilidade so- lidade foi reestruturado com foco na melhoria contícioambiental; inovação e tecnologia; transparência nua dos processos, sendo nomeada uma gerência da
e compliance; ensino e pesquisa, entre outros”, infor- qualidade ligada diretamente à gestão. “Os hospitais
mou a jornalista Vanessa Sartor, do Grupo Mídia. Em da Fundação Padre Albino dispõem de Núcleo de Sefunção da excepcionalidade deste ano, decorrente gurança do Paciente para gerir riscos de eventos adda COVID-19, o evento foi 100% digital no dia 22 de versos e divulgar metas internacionais de segurança,
outubro, transmitido pelo canal do Grupo Mídia no além de incentivar boas práticas. A qualidade hospiYoutube e página do Facebook. Os ganhadores tam- talar trabalha com a gestão de dados e projetos, os
bém serão destaque na edição da revista Healthcare processos de acreditações e as auditorias em saúde
têm ênfase no cuidado centrado no indivíduo, com a
Management.
O prêmio foi concedido a 36 entidades de saúde do inclusão dos clientes nos processos de melhoria, prioBrasil e o HPA está entre instituições de ponta, como rizando a sustentabilidade em saúde”, disse. Ela citou

Dirigentes da Fundação ministram
palestra no Congresso da FEHOSP
O presidente do Conselho de Administração e o
diretor-presidente da Diretoria Executiva da Fundação
Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante e
Reginaldo Donizeti Lopes, respectivamente, participaram, dia 21 de outubro, do 29º Congresso FEHOSP, um
dos maiores eventos de saúde do Brasil e que neste
ano foi totalmente online. Os dirigentes da Fundação
participaram do Painel I – “Rentabilidade e sustentabilidade do setor ﬁlantrópico da saúde. Mitos e VerdaComunicação FPA

des” com o Case 2 - Fundação Padre Albino: A trajetória filantrópica da FPA: Gestão e Sustentabilidade.
Dr. Amarante iniciou a palestra contando breve história da Fundação Padre Albino, desde a chegada de Monsenhor Albino a Catanduva, suas unidades de negócio e
sua transformação nos últimos dez anos e Reginaldo Lopes falou sobre os resultados econômicos e financeiros
no mesmo período. Ao final, Dr. Amarante respondeu a
pergunta feita pela coordenação do congresso.
Comunicação FPA

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante falou sobre a
transformação da Fundação nos últimos dez anos.

Reginaldo Donizeti Lopes apresentou os resultados
econômicos e financeiros.

Comunicação FPA

Diretores da Fundação, Dr. José Carlos Amarante, Renata Rocha Bugatti, Reginaldo Lopes e Cristiane Oliveira,
com o prêmio.
a participação do hospital Padre Albino no Programa
de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde (PROADI-SUS) em dois projetos: “Saúde em
nossas mãos - Melhorando a Segurança do Paciente
em Larga Escala no Brasil” e “Lean nas Emergências”,
sendo que os hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês,
referências em excelência em saúde, atuam, respectivamente, como tutores do hospital nos projetos.
A gestão hospitalar tem cuidado especial com pessoas e prima por clima organizacional saudável, onde
é estimulada a recompensa e o crescimento. O RH está
alinhado com os princípios da governança corporativa,
o que faz com que os colaboradores sejam mais engajados. “A instituição investe na ampliação das competências dos seus colaboradores por meio da educação
continuada, promovida pelo RH, e mantém Núcleo de
Educação Permanente, gerido pela gestão de qualidade hospitalar, que trabalha a produção de conhecimentos no cotidiano do hospital, a partir da realidade vivida
pelos atores envolvidos, tendo as experiências desses
atores como base de interrogação e mudança. A equipe
também realiza trabalho de mentoria com profissionais
ingressantes na instituição, com o objetivo de identificar os talentos e fidelizá-los, reduzindo assim custos
gerados por índices de turnover, por exemplo”, frisou a
diretora.
Na assistência, o Hospital Padre Albino vem anualmente destacando-se regionalmente no processo de
notificação e captação de órgãos para transplantes.
Na Oncologia, a expansão dos serviços ofertados garantiu opção de tratamento aos pacientes de Catanduva e região e o hospital ainda é referência estadual
na política de humanização, através da utilização do
processo de Alta Responsável.
Reginaldo lembra que desde 2019 a Fundação Padre Albino investe na expansão das unidades de saúde, buscando a melhoria de fluxos e processos através
da implantação do Design do Futuro, sendo que até
2022 estão previstos investimentos na modernização
da estrutura física. “A expansão predial com conceito
de Design do Futuro visa o aumento de receitas provenientes de operadoras de planos de saúde e clientes
particulares, garantindo o equilíbrio financeiro institucional”, finalizou.
Sobre as perspectivas para os próximos anos, o diretor-presidente Reginaldo Lopes salientou que todos
os esforços estão voltados para a excelência da assistência prestada, proporcionando que o hospital seja
conhecido nacionalmente como referência em saúde.
“O trabalho que vem sendo realizado já nos deu reconhecimento, através deste prêmio “Excelência em Saúde 2020” do Grupo Mídia, o que nos deixa muito satisfeitos e com a convicção de que estamos no caminho
certo”. Reginaldo Lopes e Renata Bugatti salientaram
que tudo foi e está sendo feito com irrestrito apoio
da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e
Conselho de Curadores da Fundação.
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