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Estado libera verba para a Radioterapia
O Governo do Estado liberou a primeira parcela (R$ 700.000,00) 

da verba de R$ 2 milhões para o Serviço de Radioterapia da Fun-
dação, anunciada no dia 27 de julho passado pelo Governador do 
Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), em sua visita a Catanduva. As obras 
prosseguem. Última página.

FIPA promove aula inaugural 
para alunos ingressantes

Livro tem renda da venda destinada para 
reforma de ala do “Emílio Carlos”

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) promoveram no 
Teatro Municipal Aniz Pachá, nos dias 03 e 10 de fevereiro, a partir 
das 19h30, aulas inaugurais para recepcionar os alunos ingressan-
tes de 2014. Página 07.

O advogado catanduvense José Carlos Buch lançou o seu primeiro 
livro, “Pessoas de estória e história de pessoas”. O produto da venda 
será destinado para a reforma da ala C2 Par do Hospital Emílio Carlos. 
Página 09. Ainda sobre o lançamento leia “Estórias, histórias, fatos, 
gestos e atitudes” na página 02.

Uso de medicamentos em crianças 
é tema de pesquisa da Medicina

Duas professoras do curso de Medicina das FIPA coordenam a pes-
quisa “Uso de medicamentos em crianças de zero a cinco anos da cida-
de de Catanduva, São Paulo”, que tem o objetivo de analisar decisões 
tomadas por mães e/ou responsáveis sobre a conduta tomada frente 
aos sintomas mais comuns na infância e a possível administração de 
medicação sem prévia consulta ao profissional médico. Página 11. 

Ressonância magnética e arco 
cirúrgico para o HPA

Hospitais divulgam 
atendimentos realizados em 2013

Beatifi cação do Padre Albino: 
Tribunal ouve últimos depoimentos

A Fundação adquiriu um novo aparelho de ressonância magnética e 
um novo Sistema de Arco Cirúrgico para o Hospital Padre Albino/HPA. 
A estimativa é de que o investimento, calculado em aproximadamente 
R$ 2.725.000,00, possa beneficiar os usuários com a ampliação e agi-
lidade na realização dos exames de diagnóstico por imagem e procedi-
mentos cirúrgicos. Página 06.

Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos atenderam 158.375 pa-
cientes em 2013, entre internações, atendimentos ambulatoriais e de 
urgência e emergência. Página 08.

 De 17 a 20 de fevereiro, o Tribunal da Causa da Beatificação ouviu 
os últimos depoimentos de pessoas relacionadas que viveram ou tive-
ram alguma experiência com Padre Albino. Foram ouvidas 6 pessoas, 
desta vez padres, totalizando as 33 relacionadas. Última página.
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Execução das fundações.

HPA terá nova ressonância magnética

Apresentação cultural para os alunos ingressantes.
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Tenho para 
mim que quem 
conta histórias 
presenciou os 
fatos ou no mí-
nimo pesquisou 
muito sobre eles. 
Imagino também 
que quem conta 

estórias o faz porque ouviu dizer algo que se tor-
nou popular ou tradicional ou mesmo inusitado 
no cotidiano das pessoas ou da comunidade, de 
questionável comprovação ou acreditação. De 
uma forma ou de outra, fala sobre fatos ou suas 
versões. Dependendo de quem as conta, essas 
histórias ou estórias têm ou não credibilidade. 
Quando quem as conta é o Dr. José Carlos 
Buch, dispensa-se certificado de garantia, pois 
se trata da própria garantia personificada, de 
credibilidade inquestionável.

Homem versado em leis e em letras conhe-
ce como poucos os fatos que aos poucos foram 
construindo a história de Catanduva. Sendo 
ele próprio um catanduvense de raiz, trata-se 
de pessoa das mais credenciadas para relatar 
histórias ou estórias sobre pessoas de sua terra 
natal, que aqui viveram ou ainda vivem e fize-
ram ou ainda continuam fazendo a história de 
Catanduva.

Sem ser necessariamente um historiador, to-
davia, narra fatos e versões com a maestria de 
poucos e de forma inigualável. Refiro-me, evi-
dentemente, à obra prima literária PESSOAS DE 
ESTÓRIA E HISTÓRIA DE PESSOAS1do Dr. José 
Carlos Buch, lançada recentemente em Catan-
duva com as honras que o fato merece. Digo 
obra prima porque o fato de ser o primeiro livro 
deste autor e, por enquanto, o único, não o des-
qualifica como tal, nem impede que venha a ser 
superado como tal. Talento não lhe falta!

Este livro certamente fará o sucesso que me-
rece, principalmente entre os catanduvenses, até 
porque faz parte do DNA de cada um de nós, 
que mesmo não sendo catanduvenses de nasci-
mento, fomos inoculados com o vírus do encan-
tamento feiticeiro que impregna a todos que aqui 
vivem. Todavia, não vou comentar sobre a obra 
em si do Dr. Buch, já que com certeza cada leitor 
terá a oportunidade de se deleitar com os fatos e 
versões que naturalmente vertem de suas páginas 
como fonte de água viva. Quero falar aqui de 
algo que o Dr. Buch não conta em seu livro e 
que para a Fundação Padre Albino tem um signi-
ficado ainda maior que sua própria obra, com a 
devida licença do autor: o seu gesto.

Vindo de um homem do seu quilate familiar, 
profissional e de benemerência não se poderia 
esperar outra coisa que o não pensar em si, mas 

no bem da comunidade que nasceu e vive. O 
seu gesto de destinar o fruto da venda de sua 
obra prima para uma instituição filantrópica, 
cuja edição bancou do próprio bolso, diga-se, é 
muito mais do que simbólico como ele próprio 
se referiu; tem antes um significado pedagógico 
e humanitário.

Pouco importa o quanto financeiramente 
significará esse gesto: terá um significado imen-
so para a instituição e para toda população 
de Catanduva e região. Há muito que venho 
tentando transmitir a essa mesma população a 
importância de gestos e atitudes pessoais como 
este do Dr. Buch, não só para com os hospitais 
da Fundação Padre Albino, mas para com toda 
e qualquer instituição que se proponha a ajudar 
os mais necessitados e carentes.

Não podemos esperar só pela ajuda huma-
nitária governamental, que bem sabemos jamais 
será suficiente. Temos, como cidadãos, respon-
sabilidades mais que constitucionais para com 
nossos irmãos carentes; temos responsabilidade 
cristã. E o gesto do Dr. Buch recoloca essas res-
ponsabilidades bem à nossa frente, diante dos 
nossos olhos nos alertando que é preciso que 
cumpramos com o nosso dever.

Não podemos ficar esperando que ape-
nas os outros assumam suas responsabilida-
des; devemos também assumir a nossa. E, a 
bem da verdade, o Dr. José Carlos Buch nem 
precisava nos mostrar isto, considerando seu 
longo histórico como rotariano atuante com 
muitas obras em prol da sociedade catandu-
vense, sendo uma das principais a criação do 
projeto “Dr. Sara & Cura”, que há mais de 15 
anos leva alegria e entretenimento às crianças 
internadas na Pediatria do Hospital Padre Al-
bino, entre outras.

Não precisava, mas quis fazer o gesto e dar 
novamente o exemplo. O dinheiro, indepen-
dentemente do montante, repito, será revertido 
à reforma de uma das alas do Hospital Emílio 
Carlos, destinada ao atendimento exclusivo de 
usuário do SUS, que em razão da idade do pré-
dio e do uso intenso encontra-se degradada e 
com aspecto insuficiente para atendimento dig-
no aos pacientes e seus familiares.

Por mais este gesto do Dr. José Carlos Buch 
quero, na condição de Presidente da Diretoria 
Administrativa da Fundação Padre Albino e em 
nome de toda a Diretoria Administrativa e do 
Conselho de Curadores e também de toda a 
população assistida, dizer-lhe DEUS LHE PA-
GUE. Desejo-lhe ainda, pessoalmente, muito 
sucesso à sua obra e muita inspiração para que 
outras tantas possam vir na trilha desta.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa1 Ramon Nobalbos Gráfica e Editora, 1ª e. 2014

Membros Suplentes:
Luiz Marcos Garcia
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Nelson Aparecido Oliani
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ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da 

Fundação Padre Albino
15 - José Silas Januário
17 - João Antonio Corniani

Coordenadoria Geral
07 - Márcio Antonio Puzzi 
08 - Júnior Henrique Moreli Pio
17 - Dr. Nelson Gomes Hespanha 
20 - Rogério Goltardo  
23 - Flávio Fernando Pascolat
24 - Joel da Silva Batista 
27 - Josiane Carina Pierina
29 - Ana Paula Braga 
30 - Drª Adriana Borges Rodrigues
31 - Beatriz Figueiredo Capelli 
31 - Valéria da Silva Medeiros de Oliveira

Hospital Padre Albino
01 - Ana Cristina Cândido Fiori
 Dr. José Augusto de Camargo Gabas
 Simone Aparecida Trovó 
02 - Ana Maria Pereira da Costa
 Cláudia Lecínia Correa
 Jéssica Perpétua de Jesus Gonçalves
 Sebastião Laurindo
 Silene Squinca Tessari
03 - Sandra Rodrigues 
04 - Tereza Freguia Ferreira
06 - Gilmara Cláudia Octávio
 Josaine Neves Sobrinho Afonso
 Patrícia Cristina Nunes
 Verônica Aparecida Evaristo
07 - Ana Maria Teodoro 
 Andreia Ferraz do Amaral Gomes
 Daniela César Ramos
 Sebastião Barbosa da Silva
09 - Daniela Brumati
10 - Audenir Aparecida Pexe
 Dayse Cristina Rocha Costa
11 - Elisângela Cristina Centurião Cabrera
 Marcela Letícia de Oliveira
12 - Lucileide Cândido dos Santos
14 - Doraci de Oliveira
 Fernanda Pugliani Peres Sanches
 Patrícia Guaresi Bueno
 Roberta Cristina Pedrassoli
15 - Ana Letícia Bueno Najm
 Carlos Etore Motta Sentenaro
 Lucilene dos Santos Toscaro Martine
 Marcela Salvador Rigoldi
 Railete Alves Lima Oliveira
 Sonia Sueli Zampieri Brito
16 - Marina Pagliarini da Costa
17 - Daiane de Fátima Sando
 Evandro de Jesus Pedro
 Giselda Patrícia Barbieri
18 - Maria José de Paula
 Marlene Soares de Oliveira
19 - Anderson Paulo de Oliveira de Almeida
 Luis Carlo Parada
20 - Edmara Aparecida San Felice
 Wellington Miletta

21 - Francisco Carlos de Oliveira Campos
 Neide Naranjo
22 - Antonia Benedita Carmosini
 Izilda Aparecida Bardella Bigoni
 Jandira Cristina Peres Balduim
 Dr. José Paulo Nardi
 Maria Helena Mendes Canova
 Marta Ramos de Souza
 Patrícia do Amaral Giacomassi Aparicio
23 - Elaine Cristina Araújo dos Santos Souza
 Dr. José Luis Sampaio Martins
24 - David Roberto Bueno da Silva
 Marli Pereira
26 - Maria Clarete Mossambani de Oliveira
 Solange Cristina Gallis
 Taisa de Cássia Boina
 Valdinéia da Anunciação Silva Freitas
27 - Ana Maria Lazari de Moraes
 Rosimara de Campos
28 - Deolinda Mutti
 Jalifi Alves
29 - Luciani Coelho
 Maria Ines Tadeu Vieira
30 - Jefferson Rodrigo Urbano Alves
 Juliete Cecília Zerbinatti
 Taciane Monique Gambarini
31 - Angela Cândido Carvalho Rofatto
 Daiane Flávia Andrade dos Santos
 Fátima Pinto Cajuela
 Márcia José Alves Dezidério
 Valdercilia Selma Pinchini Benatti

Hospital Emílio Carlos
01 - Andréia de Cássia Ferreira de Sousa     
02 - Gustavo Barbujani Fuser               
 Rosimeire Perpétua de Andrade Viana   
 Talles Josuel Rodrigues Martins Santos 
03 - Izildinha Benevente 
 Regina Baldo de Oliveira Lima        
05 - Carina Maria Bucardi 
 Monize Fernanda Pretti
06 - Mayara Theodoro Neves
 Sonia Regina Aparício Azevedo
11 - Débora Perpétua Maria Pereira
12 - Rosa Maria Leite de Freitas
13 - Patrícia Clemente
 Valquiria Ferreira 
14 - Lucas Adriano dos Santos
15 - Letícia Cristina Vidal
 Luzia Eleutério da Silva
 Nadir Alves da Silva
 Silvia Helena de Souza dos Santos
16 - Gilmara Imaculada do Carmo
17 - Antônio Pereira Filho
 Elen Francini Debiazi de Oliveira
19 - Cláudia Aparecida Gomes da Silva
 José Estevo
20 - Elizandra Letícia de Oliveira Frizoni
21 - Solange Aparecida da Graça Placco
 Wellen Marina Siotti Moretto
22 - Érica Aparecida Rubinho da Silva
 Roberto Cássio Alberganti Lucci
23 - Eliana Cardoso da Silva

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!

MARÇO
23 - Keoly Pedretti Conceição
24 - Higor Fiomano
25 - Renata Moreti 
27 - Angela Maria dos Santos Sbravatti
28 - Fabiana de Souza Cury 
29 - Elias da Motta 

Recanto Monsenhor Albino
11 - Ana Cláudia Vespasiano  
18 -  Maria Terezinha Goulart Morais
21 - Dulcinéia Augusta da Luz Trindade  
22 - Conceição Imaculada de Carvalho Guirado 
27 - Fabiana Rodrigues de Souza   
 Magali Aparecida Braga Ranzani
28 - Osvaldo Pereira Motta 

Padre Albino Saúde
10 - Aparecido Angelo Costa Rodrigues    
16 - Marcela Cristina Barbosa 
18 - Carmen Silvia Lourenço Salvino 
25 - Hassan Abdel Rahman Ibrahim Neto 
29 - Ananda Frederico de Carvalho Zecchi 

Ambulatório Médico de Especialidades - AME      
06 - Alexandre Tutini     
11 - Angélica Aparecida Jeronymo Sarti 
28 - Cristiane Mara Antignani Lima   

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
05 - Prof. Roberto Jorge  
 Prof. Willian Delfino   
08 - Prof. José Cione Neto  
10 - Prof. Jorge Luis dos Santos Valiatti  
 Profª Vanda Aparecida Manfredo   
 Profª Vanessa Maria Brogio Schiesari  
14 - Prof. Manoel de Souza Neto  
15 - Helena Ribeiro Souza
 Profª Neusa Aparecida Severino de Matos 
16 - Profª Adriana Balbina Paoliello Paschoalato 
 Prof. Sérgio Ricardo dos Santos   
17 - Prof. Marcelo Ceneviva Macchione    
21 - José Ricardo de Sousa 
 Profª Trindade Rodrigues Nobalbos Roman  
22 - Débora Bernadete de Barros
 Rosimeire Xavier Fanhani Pereira 
24 - Prof. José Antônio Sanches  
 Luciano Carlos Santana     
 Mairto Roberis Geromel 
25 - Prof. Júlio César Fornazari         
26 - Daniel Malheiros de Campos   
 Willian Rafael Moreira de Oliveira 
28 - Prof. Manzélio Cavazzana Junior   
29 - Tatiani Cristina Gonçalves Bernardo 
31 - Roberta Maria Ferreira 
 Tânia Regina Bortolozzo                

Colégio de Aplicação                            
08 - Profª Luciana Bastos
10 - Prof. Rafael Lilli Fernandes 
13 - Profª Giovana Catarucci Amatuzi 
25 - Profª Tânia Maria Mazinini Pimentel  
28 - Prof. Rodrigo Castro         
29 - Adelina Amélia de Souza Dias  

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



Revisão literária sobre a neurocisticercose
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Pesquisa avalia a informação genética na mídia digital

MARÇO - Datas comemorativas

Funcionários homenageados do mês

A neurocisticercose é a infec-
ção parasitária mais comum do 
sistema nervoso central, sendo 
causada pela larva da Taenia so-
lium, o Cysticercus cellulosae. De 
uma forma geral, o ciclo da doen-

A internet representa fonte de 
informação sobre saúde tanto 
para leigos como para profis-
sionais da área, pois promove 
livre divulgação de informações 
e quando se trata de material 
científico a credibilidade de mui-
tos dados apresentados pode ser 
duvidosa. Além disso, pode gerar 

ça compreende o homem 
como hospedeiro definiti-
vo da Taenia solium e os 
suínos como hospedeiros 
intermediários, infectados 
pela forma larvária. Uma 
vez estabelecidos no teci-
do nervoso, os cisticercos 
sofrem degeneração, de-
sencadeada pelo sistema 
imune do hospedeiro, e 
atingem graus de desen-

volvimento que são caracteriza-
dos como etapa vesicular, vesicu-
lar coloidal, granular-nodular e 
etapa nodular calcificado (ENC). 

Independente da localização 

impacto social, sensacionalismo 
e outros aspectos pejorativos 
quando essas informações se re-
ferem às síndromes congênitas, 
com ênfase especial àquelas que 
envolvem malformações fenotípi-
cas múltiplas.

Com essa afirmação a Profª 
Drª Nilce Barril, do curso de Me-

Carlos Frederico Pedro Skoberg – 
Transporte
Márcio Antonio Puzzi – Segurança
Simone Maria Sarti Contri – Telemarketing
Odete Aparecida Bugatti – Recepção
Vanessa Ap. Camargo – SAME
Cristiane R. da Silva – Serviço de Higie-
ne e Limpeza
Jerson Nunes de Souza – Portaria
Izildinha Beneventi – Copa
Maria do Carmo Amaro – Serviço de 
Nutrição e Dietética
Ricardo Alexandre Eugenio Ferreira – 
Manutenção
Cleusa Starapoli – Laboratório de Aná-
lises Clínicas

Alice Pedrassoli Neto – UTI Adulto
Aparecida de Cássia M. Tinois – Pronto 
Atendimento
Argeu de Souza Guimarães – 5º Andar
Daiane Cristina Bravati Lima – Serviço 
Social
Glauciele Thays de Oliveira – Pediatria
Érica de Paula Santos – Berçário/Cen-
tro Obstétrico
Jéssica Fernanda Leite – Recepção
Marcos Rogério Pirotta – Centro Cirúr-
gico
Marcos Wagner da Silva – UTQ
Margarida de Lourdes D. Gozzi – He-
modiálise
Mayara Cristina Martins – 3º Andar

ocorre intenso processo inflama-
tório nos tecidos atingidos, seja 
no espaço subdural, onde é di-
ficultada a absorção de líquido 
cefalorraquidiano, seja no plexo 
coróide ou na parede ventricular, 
ocasionando obstrução ao fluxo 
liquórico.

A Profª Drª Eliana Meire Me-
lhado, do curso de Medicina das 
FIPA, informa que ainda há uma 
disseminação importante dessa 
doença na América Latina e ela 
não é de notificação compulsó-
ria. Diante disso ela está coorde-
nando um grupo de pesquisa de 
cinco alunos do curso no traba-

dicina das FIPA, inicia 
o projeto de pesquisa 
Informação genética na 
mídia digital: o aconse-
lhamento genético, que 
ela coordena e desen-
volve juntamente com 
três alunas.

De acordo com Profª 
Nilce, o objetivo é ava-
liar os parâmetros éticos 
e de qualidade dos sites 
brasileiros que divulgam informa-
ções sobre síndromes congênitas 
de etiologia hereditária, de acordo 
com o artigo 1º do Manual de Prin-
cípios Éticos para Sites de Medicina 
e Saúde do CREMESP.

Nessa pesquisa serão avalia-
dos quatro dos maiores sites de 
busca de páginas na Internet do 
Brasil - Google, Cadê, Yahoo e 
Radar UOL. Cada site será avalia-
do em relação aos itens honesti-
dade, qualidade das informações, 
responsabilidade e transparência 
e ética.

A Profª Nilce explica que serão 
considerados os 100 primeiros 

lho Neurocisticercose - revisão da 
literatura.

O grupo, formado pelos alu-
nos André Luís Digiéri, Bruna Cor-
te Peres, Jéssica Sainça Rodrigues, 
Renan Cenize Guardia, Stela 
Lourenço Pupim e Carine Mauro, 
vai fazer revisão literária sobre a 
doença e sensibilizar as autorida-
des com relação à prevenção da 
doença para que se extermine as 
larvas, assim como obrigar a no-
tificação compulsória da doença, 
inclusive nas formas que apare-
cem somente na tomografia como 
calcificações, e montar um algorit-
mo de tratamento.

resultados obtidos em cada site 
de busca para cada palavra ou 
expressão utilizada, uma vez que 
usualmente os primeiros resulta-
dos encontrados nesses são os 
mais frequentemente acessados. 
Além disso, os resultados listados 
em mais de um site de busca e os 
sites que não abordarem especifi-
camente o tema relativo ao proje-
to serão excluídos para que os re-
sultados não sejam caracterizados 
pela mesma informação presente 
em mais de um site.

Da pesquisa participam as 
alunas Julia Folquitto de Oliveira, 
Marina Perozim de Faveri e Cami-
la Pereira Pires.

02 - Dia da Oração e do Turismo
03 - Dia do Meteorologista
05 - Dia do Filatelista
07 - Dia do Fuzileiro Naval
08 - Dia Internacional da Mulher
09 - Dia Internacional do DJ
10 - Dia do Sogro
12 - Dia do Bibliotecário
14 - Dia da Poesia e do Vende-
dor de Livros
15 - Dia do Consumidor
16 - Dia do Ouvidor
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19 - Dia do Artesão e do Car-
pinteiro
20 - Dia do contador de histórias
21 - Início do Outono; Dia In-
ternacional para eliminação da 
discriminação racial
22 - Dia da água
27 - Dia do circo
28 - Dia do Diagramador e do 
Revisor
30 - Dia Mundial da Juventude
31 - Dia da Saúde e da Nutrição

Higor Fiomano – Almoxarifado
Mariele Rogero Azevedo – Ambulatório
Jamila Ferreira – Monitoramento
Monize Fernanda Pretti – Enfermeira
Fernanda Failli Pereira – UTI
Maria Luzia Rocha Francisco – C2 Par 
Masculino
Tamires Barbosa – C3 Par
Cláudia A. D. S. Correa – C4
Mayara Theodoro Neves – C3 Impar
Tiago Guelfi da Silva – Moléstias Infec-
ciosas 
Marta R. de M. Franco – C2 Impar
Jorge Eduardo Araujo Neto – Central 
de Materiais e Esterilização
Elisandra L. O. Frizoni – Centro Cirúrgico

Mirela Carvalho Gonçalves – Posto III
Patrícia do Nascimento Silva – Mater-
nidades I e II
Priscila Barbosa de Souza – UUE/Agên-
cia Transfusional
Vanessa Abegão – Farmácia 
Vera Lúcia dos S. Martinez – UTI Neo-
natal e Infantil
Gisela C. Moretti – Laboratório de Aná-
lises Clínicas
Luciane Anselmo Deboni – Fisioterapia
Renata Maria de Souza Silva – Fatura-
mento de Convênios
Willian L. da  Silva – Portaria 
Guilherme Batista Cassioti – Radiologia 
Cleusa Ap. Souza – Rouparia

Drª Eliana e os alunos participantes da pesquisa

Drª Nilce e suas alunas pesquisadoras.

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação



Uma tabela para ter às mãos

Grãos: coma sem medo
Novos usos 
para objetos 
de todo dia

Segredos culinários

Expressões curiosas na Língua Portuguesa

CURIOSIDADE

Bauru de 
liquidifi cador

LAZER E VARIEDADES
Fevereiro /2014

Profª Lucieli Neves 

Chá verde: previne o  cân-
cer; protege o coração; previne 
as tromboses AVC; ajuda a per-
der peso; mata bactérias.

Mel: cura ferida; ajuda a di-
gestão; previne contra úlceras; 
aumenta a energia; combate 
alergias.

Limão: previne o câncer; 

Amaranto
Um dos vegetais mais impor-

tantes da América pré-colombia-
na, além de altamente nutritivo, 
é um excelente redutor dos nível 
de colesterol plasmático através 
de sua fração protéica que, ao 
ser digerida, inibe a enzima res-
ponsável pelo acúmulo de co-
lesterol no organismo. O grão é 
do tamanho de uma semente de 

Farináceos
5. A massa com fermento 

para pão crescerá mais rápido se 
você colocar a fôrma dentro do 
forno desligado perto de uma pa-
nela com água fervente. O calor 
úmido que desprende da água 
faz a massa crescer. 

6. Quando você for polvilhar 
fôrmas com farinha de trigo, use 
uma esponja de espuma. Deixe a 

protege o coração; controla a 
pressão arterial; suaviza a pele; 
elimina o escorbuto.

Lima: previne o câncer; pro-
tege o coração; controla a pres-
são arterial; suaviza a pele; eli-
mina o escorbuto.

Manga: previne o câncer; 
estimula a memória; regula a 
tireóide; ajuda na digestão; 
protege contra a doença de Al-

papoula e tem mais proteínas do 
que o trigo e duas vezes mais que 
o arroz branco.

Por que comer: foram feitos 
estudos com pacientes do Ins-
tituto do Coração cuja taxa de 
colesterol estava elevada. A ad-
ministração de amaranto, mesmo 
em pouca quantidade, junto com 
estatinas, diminuiu acentuada-
mente os níveis nos pacientes.

esponja guardada no recipiente 
da farinha. 

7. Para que a maisena não 
empelote, dissolva em um pouco 
de água ou leite antes de usar. 

8. Para fazer farinha de rosca 
sem torrar o pão, basta deixar as 
sobras de pão na geladeira por 
algum tempo. Depois, passe no 
ralador, ou bata no liquidificador, 
e peneire.

Em cada um de nós existem três pessoas: a que achamos que somos, 
a que os outros acham que somos e a que Deus sabe que somos.

zheimer.
Cogumelo: controla a pres-

são arterial; baixa o colesterol; 
mata bactérias; previne o cân-
cer; fortalece os ossos.

Aveia: baixa o colesterol; 
previne o câncer; combate o dia-
betes; evita constipação; suaviza 
a pele.

Azeite doce: protege o co-
ração; ajuda a perder peso; pre-

Ingredientes
250 ml de leite
150 ml de óleo
4 colheres de queijo ralado
8 colheres de farinha de trigo
3 ovos
1 pitada de sal
1 colher de fermento em pó 
royal
Bata tudo no liquidificador.
Recheio
250 grs de presunto

É verdade que o joão-de-barro leva em conta a dire-
ção do vento antes de construir sua casa?

O joão-de-barro aprende a identificar a direção do vento ao 
longo de sua vida. Na época de reprodução, o pássaro constrói seu 
ninho na direção contrária ao vento para que a fêmea e os filhotes 
fiquem protegidos da chuva e das ventanias.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Quem não tem cão, caça com gato: Na verdade, a expressão, 
com o passar dos anos, se adulterou. Inicialmente se dizia quem não 
tem cão caça como gato, ou seja, se esgueirando, astutamente, trai-
çoeiramente, como fazem os gatos.

vine o câncer; combate o diabe-
tes; suaviza a pele.

Cebola: reduz risco de ata-
que cardíaco; previne o câncer; 
mata bactérias; baixa o coleste-
rol; combate fungos.

Laranjas: fortalece o sistema 
imunológico; previne o câncer; 
protege o coração; favorece a 
respiração; elimina o escorbuto.  
(continua)

Compressas com saqui-
nhos de chá aliviam picadas 
de insetos.

5

CULINÁRIA

250 grs de mussarela
2 tomates fatiados
orégano a gosto
Modo de preparo: Unte uma 
assadeira com óleo, coloque 
um pouco da massa batida 
no liquidificador, as fatias de 
presunto, queijo, tomate e o 
orégano. Por último coloque o 
restante da massa para cobrir. 
Leve ao forno para assar duran-
te (+/-) 40 minutos.
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Fundação adquire ressonância magnética 
e arco cirúrgico para o Hospital Padre Ablino

A Fundação Padre Albino 
adquiriu um novo aparelho de 
ressonância magnética, modelo 
Magneton Avanto, e um novo 
Sistema de Arco Cirúrgico para o 
Hospital Padre Albino/HPA. A es-
timativa é de que o investimento, 
calculado em aproximadamente 
R$ 2.725.000,00, possa benefi-
ciar os usuários com a ampliação 
e agilidade na realização dos 
exames de diagnóstico por ima-
gem e procedimentos cirúrgicos.

De acordo com o presiden-
te da Diretoria Administrativa da 
Fundação, Dr. José Carlos Rodri-
gues Amarante, os novos equipa-
mentos foram adquiridos através 
de financiamento. Além da resso-
nância e do arco cirúrgico foram 

adquiridos para o Hospital 
Padre Albino uma Estação 
de Trabalho de Anestesia, 
um Sistema de Mamogra-
fia Analógica e um Sistema 
de Radiologia Fixa.

A ressonância magné-
tica, a mamografia ana-
lógica e a radiologia fixa 
são equipamentos para o 
Centro de Diagnóstico por 
Imagem (CDI) e a Estação 
de Anestesia e o Arco Ci-
rúrgico para o Centro Ci-
rúrgico.

O Centro de Diagnós-
tico por Imagem do Hos-
pital Padre Albino oferece 
desde a radiologia con-

vencional até os mais sofisticados 
recursos tecnológicos para diag-
nósticos por imagem. São mais 
de 400 exames diferentes dispo-
níveis em especialidades como 
ultrassonografia, radiologia, to-
mografia computadorizada, res-
sonância magnética, mamografia 
e densitometria.

De acordo com Dr. José Car-
los Rodrigues Amarante, o CDI é 
o maior centro de medicina diag-
nóstica e preventiva da região. “A 
qualidade dos nossos equipamen-
tos somada ao desempenho da 
nossa equipe médica, que é al-
tamente especializada, garante a 
qualidade e segurança dos resul-
tados e a preferência e satisfação 
dos nossos clientes”, ressaltou.

Além de atender ao Sistema 
Único de Saúde/SUS, o CDI tem 
uma ampla rede de convênios 
com os principais planos e segu-
ros de saúde.

Arco cirúrgico
O arco cirúrgico é um equi-

pamento móvel, do tipo raios-
-X, com designer em “C”,  que 
permite mostrar  ao cirurgião 
a imagem do local onde está 
atuando, proporcionando uma 
maior precisão do ato e, conse-
quentemente, redução no tempo 
cirúrgico e anestésico. É também 
imprescindível nas cirurgias or-
topédicas, de coluna, vascular, 
neurocirurgias, na implantação 
de marca passo, entre outras.

O cirurgião responsável pelo 

Centro Cirúrgico do HPA, Prof. Dr. 
Ayder Vivi, informa que a unidade 
dispõe de ferramentas de trabalho 
atualizadas e de alta tecnologia. 
“O novo arco cirúrgico somado 
aos demais equipamentos auxilia-
rá na precisão dos procedimentos 
e proporcionará ainda mais qua-
lidade e segurança ao paciente”, 
afirma. Dois terços dos pacientes 
que passam pelo hospital utilizam 
o Centro Cirúrgico.

O Centro Cirúrgico do Hospi-
tal Padre Albino possui cinco sa-
las para cirurgias eletivas, urgên-
cias/emergências para pacientes 
particulares, usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS e conve-
niados à rede credenciada de 
planos e seguros de saúde.

HPA: novos espaços proporcionam mais 
qualidade no atendimento interno e externo

Medicina participa da Ofi cina 
Nacional Teste do Progresso

A Fundação Padre Albino re-
modelou o Serviço de Nutrição e 
Dietética do Hospital Padre Albino/
HPA, viabilizou uma área para o 
conforto dos profissionais médicos 
e ampliou o Centro de Diagnóstico 
por Imagem/CDI numa única inter-
venção. O espaço físico da antiga 
Cozinha Industrial, com cerca de 
470 m², foi redistribuído para a 
construção dos novos setores. Um 
investimento de quinhentos mil reais 
que contou com a parceria do Ban-
co Bradesco. As novas unidades fo-
ram apresentadas no último dia 12 
de dezembro.

Com a obra foi possível abri-
gar os novos equipamentos de 
imagem (Sistema de Mamografia 
Analógica, Sistema de Radiolo-
gia Fixa e Ressonância Magnéti-
ca) adquiridos para o hospital.De 
acordo com o presidente da Dire-

O Prof. Ricardo Alessandro 
Teixeira Gonsaga, representando 
o curso de Medicina das FIPA, 
participou da Oficina Nacional 
Teste do Progresso, dias 30 e 31 
de janeiro último, em Fortaleza 
(CE), promovida pela Associação 
Brasileira de Educação Médica.

Os representantes das escolas 
médicas foram divididos em dois 
grupos e discutiram os seguintes 
assuntos: Grupo 1 - Forma de de-
finir uma matriz nacional; Objeti-
vos do teste de progresso; Retorno 
para os professores, alunos e insti-
tuição; Temas regionais; Manuten-
ção do movimento nacional para 
construção do TP. O grupo con-
cluiu que para o teste de progres-
so em movimento nacional é ne-

toria Administrativa da Fundação 
Padre Albino, Dr. José Carlos Ro-
drigues Amarante, a ação realiza-
da foi extremamente técnica. “Essa 
foi uma obra necessária, já que a 
nossa ressonância era muito anti-
ga. Precisávamos de adequações 
físicas e de uma nova ressonância. 
Essa reforma partiu de uma neces-
sidade”, afirma.

A bênção das instalações foi 
feita pelo Pe. Francisco Adão da 
Silva e a inauguração contou com 
a presença de autoridades, con-
selheiros e diretores da Fundação 
Padre Albino, médicos do corpo 
clínico, fornecedores, colaborado-
res e convidados.

O projeto integra um planeja-
mento de melhoria que vem sendo 
desenvolvido pela Fundação Padre 
Albino nos hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos.

cessário que haja sistematização, 
definição de uma matriz nacional; 
a forma adotada pelos consórcios 
regionais deve ser mantida inde-
pendentes e/ou caminhar em pa-
ralelo com o movimento nacional; 
usar as boas questões dos consór-
cios já aplicadas para compor um 
teste nacional. 

O grupo 2 discutiu Áreas do 
conhecimento; Matriz e Particula-
ridades e concluiu que indepen-
dente do estilo da matriz, o esque-
ma de coleta de perguntas pode 
ser feito como melhor se adequar 
à Instituição, ou seja, coleta de 
perguntas dirigidas mediante a 
orientação da matriz, ou coleta 
aleatória de questões e posterior 
enquadramento pela matriz.

Novo arco cirúrgico traz maior precisão 
para o ato cirúrgico.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Novo ambiente anexo ao Serviço de Nutrição e Dietética.
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FIPA promove aula inaugural para alunos ingressantes
As Faculdades Integra-

das Padre Albino (FIPA), 
através do Núcleo de 
Apoio ao Estudante (NAE), 
promoveram, no Teatro 
Municipal Aniz Pachá, nos 
dias 03 e 10 de fevereiro, 
a partir das 19h30, aulas 
inaugurais para recepcio-
nar os alunos ingressantes 
de 2014. No dia 03 foram 
recepcionados os alunos 
dos cursos de Biomedici-
na, Educação Física (Ba-

charelado e Licenciatura), Enfer-
magem e Medicina e no dia 10 os 
alunos de Administração, Direito e 
Pedagogia.

Inicialmente foram apresenta-
dos o Diretor Geral das FIPA, Dr. 
Nelson Jimenes, que saudou os 
alunos, o Coordenador Pedagó-
gico, Prof. Dr. Antonio Carlos de 
Araújo, e os Coordenadores dos 
cursos e do NAE.

Em seguida os alunos assisti-
ram a apresentação de ballet pelo 
Grupo Alexandre Mendes Ballet 

– Studio de Dança e a palestra 
“Saúde e o ser humano” pelo Dr. 
João Marcelo Porcionato, docente 
do curso de Medicina das FIPA, 
no dia 03, e “Desafios e perspec-
tivas para o sucesso profissional” 
pelo Coach Jean Carlos de Souza, 
egresso do curso de Educação Fí-
sica das FIPA, no dia 10.

Os alunos levaram um quilo 
de alimento não perecível para a 
Coleta Solidária. A arrecadação 
total foi de 371 quilos, doados 
ao Recanto Monsenhor Albino.

Manual de orientação

Pista de atletismo pronta

Juiz agradece e ressalta importância 
da parceria com a FPA/FIPA

Bacharelado em Educação Física 
das FIPA tem novo Coordenador

As FIPA distribuíram neste início 
de ano letivo aos alunos dos seus 
oito cursos o Manual de Orienta-
ção ao Estudante.

Na abertura do manual, o Di-
retor Geral das FIPA, Nelson Jime-

As FIPA finalizaram a cons-
trução da pista de atletismo 
do curso de Educação Física 
nas dependências do Câmpus 
Sede. 

Construída com estrutura 
pedagógica, contendo caixa de 
salto e área de arremesso, ela 
será utilizada pela disciplina de 
Atletismo nos cursos de Licencia-
tura e Bacharelado já neste ano 
de 2014.

O Dr. José Roberto Lopes 
Fernandes, Juiz de Direito da 
1ª Vara Cível de Catanduva, 
Coordenador Regional da Apa-
magis e Coordenador Adjunto 
da Escola Paulista da Magistra-
tura - Circunscrição de Catan-
duva enviou correspondência 
de agradecimento ao Dr. Luis 
Rossi, Coordenador do curso 
de Direito das FIPA.

O magistrado, em nome da 
Coordenadoria Adjunta da Es-
cola Paulista da Magistratura, 
agradece “as parcerias entabu-

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) possuem os cur-
sos de Bacharelado e Licenciatura 
em Educação Física, que até o 
ano de 2013 possuíam um único 
Coordenador.

Neste ano de 2014 a Direção 
Geral das FIPA, em função de se-
rem dois cursos distintos, nomeou 
o Prof. Igor Augusto Braz para a 
Coordenação do curso de Ba-
charelado, permanecendo o Prof. 
José (Zeca) Cione Neto na coor-
denação do curso de Licenciatura.

Graduado em Educação Físi-
ca pela Universidade Estadual de 
Londrina (PR), em 2007, Prof. Igor 
é Mestre em Promoção de Saúde 
pela Universidade de Franca, em 
2012, e membro do GEPEMENE 
(Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Metabolismo, Nutrição e Exercí-
cio) desde 2006.

nes, dá as boas vindas ao aluno e 
reafirma “nosso compromisso em 
promover o ensino de qualidade, 
visando prepará-los bem para o 
exercício da profissão”. Enfatiza 
que as FIPA “valorizam a compe-
tência, o profissionalismo, a par-
ticipação, o espírito de equipe, a 
dedicação aos estudos, o respeito 
à hierarquia e a prática dos prin-
cípios de boa cidadania”. Por fim, 
ressalta que “é função das FIPA 
produzir e disseminar o conheci-
mento e a cultura, incentivar a in-
vestigação científica, a educação, 
o ensino de profissões e a presta-
ção de serviços à sociedade”.

A agenda traz as estruturas or-
ganizacional e administrativa das 
FIPA, cursos, procedimentos aca-
dêmicos, prevenção ao trote, os 
laboratórios de aprendizagem, os 
apoios dados ao estudante, as bi-
bliotecas, os serviços de secretaria, 
entre outros, e, por fim, o calendá-
rio escolar. Há, ainda, espaço para 
anotação do horário das aulas e 
atividades e telefones úteis.

Os cursos

A Educação Física apresenta 
características diferentes em cada 
área de atuação: Licenciatura 
e Bacharelado. A escolha entre 
uma modalidade e outra tem 
muito a ver com a vocação do 
aluno, que deve refletir qual área 
mais se identifica com as suas 
pretensões frente ao mercado de 
trabalho.

A Licenciatura forma profes-
sores para atuação em escolas. 
O Bacharelado qualifica o futuro 
profissional de educação física 
para atuar com crianças, jovens, 
adultos e idosos em atividades de 
aperfeiçoamento, manutenção ou 
reabilitação da saúde do corpo e 
mente, trabalhando, num contex-
to terapêutico, com prevenção e 
cura de determinadas doenças. 
O profissional de educação físi-
ca pode atuar em clubes, hotéis, 
empresas, instituições, clínicas de 
avaliação, academias e na esfera 
particular como preparador físi-
co, “personal trainer”, técnico de 
iniciação esportiva, coordenador 
de esportes, entre outros.

DivulgaçãoDivulgação
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ReproduçãoReprodução

Dr. João Marcelo falou sobre “Saúde e o ser humano”

Prof. Igor Braz.

A pista será usada pelos dois cursos.

ladas durante o ano de 2013, 
tanto para realizações de even-
tos/palestras bem como visan-
do a instalação do CEJUSC na 
Comarca, efetivamente insta-
lado em 30.8.2013 graças as 
parcerias realizadas”.

Honrado por ter as FIPA 
como parceira, Dr. José Rober-
to ressalta ter “encontrado nas 
Faculdades Padre Albino e em 
geral na própria Fundação uma 
grande parceira na busca dos 
objetivos da EPM em nossa cir-
cunscrição”.



O Serviço de Medicina Hiper-
bárica da Fundação Padre Albino, 
instalado no Hospital Emílio Carlos 
desde 2011, conta com uma câ-
mara monoplace (monopaciente) 
da marca ECOTEC que tem auxi-
liado no tratamento das feridas dos 
pacientes internados e dos demais 
clientes referenciados à Unidade.

Dr. Jorge Luis dos Santos Va-
liatti, professor do curso de Medi-
cina das FIPA, Diretor Técnico e 
responsável pelas UTIs adultas dos 
hospitais Emílio Carlos e Padre Al-
bino e Diretor Executivo do Fundo 
Brasileiro de Educação e Pesquisa 
em Medicina Intensiva da Associa-
ção de Medicina Intensiva Brasileira 
(AMIB), relatou a experiência com o 
tratamento das feridas por Oxige-
nioterapia Hiperbárica - um método 
terapêutico reconhecido no Brasil 
pelos órgãos competentes, regu-
lamentado pelo Conselho Federal 
de Medicina desde 1995 por meio 
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Hospitais divulgam os atendimentos realizados em 2013

Os hospitais Padre Albi-
no e Emílio Carlos atenderam 
158.375 pacientes em 2013, 
entre internações, atendimentos 
ambulatoriais e de urgência e 
emergência. 

Os números reforçam a refe-
rência em saúde.

Padre Albino

A Unidade de Urgência e 
Emergência atendeu 74.744 pa-
cientes, moradores dos 19 muni-
cípios da micro-região e de ou-
tros municípios como Araçatuba, 
Araraquara, Barretos, Bebedou-
ro, Cardoso, Cândido Rodrigues, 
Borborema, Birigui, Fernandópo-
lis, Jaboticabal, Ibirá, Itápolis, Mi-
rassol, Mendonça, Penápolis, Rio 
Claro, Ribeirão Preto, Potirenda-
ba, Taquaritinga, São José do Rio 
Preto, São Paulo, Votuporanga, 
entre outras. O índice de atendi-
mento maior é na faixa etária de 
20 a 29 anos – 13.610.

As internações clínicas e cirúr-
gicas somaram 12.090, sendo a 
maior incidência na faixa etária 
de 20 a 29 anos no sexo feminino 
e de 50 a 64 no sexo masculino. 
7.488 cirurgias foram realizadas, 
sendo 2.435 ginecológicas e 
obstétricas; 376 pacientes foram 
internados na Unidade de Quei-
mados, sendo a maior incidência 
na faixa etária de 30 a 39 anos 
– 75 pessoas. A Unidade de Cui-
dados Especiais da UTQ realizou 
519 curativos na Unidade de Ur-
gência e Emergência.

O Centro de Diagnóstico por 
Imagem realizou 130.306 exa-
mes, tais como ressonância mag-
nética, tomografia computado-
rizada, ultrassom, densitometria 
óssea, mamografia e outros.

O Laboratório de Análises 
Clínicas, certificado pelo Con-

trolLab, fez 434.399 
exames, tais como 
hemograma, glico-
se, dentre outros. O 
Serviço de Nutrição 
e Dietética preparou 
396.842 refeições.

Na UTI adulta fo-
ram internados 327 
pacientes; a UTI infan-
til internou 56 pacien-
tes e a UTI neonatal, 
119. A Pediatria e o 
Posto III atenderam 
2.286 crianças e a 

Maternidade, 2.427 mulheres.
No Serviço de Terapia Renal 

Substitutiva foram feitas 11.337 
diálises; o Serviço de Medicina 
Nuclear realizou 4.227 exa-
mes; na Hemodinâmica, 1.197 
procedimentos; a Unidade do 
Coração fez 2.771 testes ergo-
métricos e 719 holters. Foram 
realizados 13.412 eletrocardio-
gramas, 4.491 endoscopias e 
851 colonoscopias. O Serviço 
de Litotripsia contabilizou 4.723 
atendimentos.

O Banco de Leite registrou 
2.318 atendimentos. A equipe 
realizou 646 visitas domiciliares. 
O Serviço coletou 351,800 ml de 
leite, doados pelas mães da cida-
de e região.

O Serviço de Psicologia re-
alizou 15.200 atendimentos; o 
Grupo de Curativos registrou 11 
acompanhamentos de feridas e 
foram realizadas 29.358 inter-
venções fisioterapeuticas.

A Comissão Intra-hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplante realizou 66 en-
trevistas com familiares de possí-
veis doadores e contabilizou 22 
doações efetivas. O Banco de 
Olhos registrou 33% de doações 
efetivas de córneas, superando a 
meta de 20% prevista pelo Minis-
tério da Saúde. O Serviço Social 
realizou 24.228 atendimentos. 

Emílio Carlos

No Hospital Emílio Carlos fo-
ram 5.884 internações, sendo a 
maior incidência na faixa etária 
de 65 a 79 anos.

O Ambulatório de Ensino 
atendeu 65.657 pacientes, mo-
radores dos 19 municípios da 
micro-região. O índice de con-
sultas é maior na faixa etária de 
50 a 64 anos. Infectologia foi a 

Especialidade com maior número 
de atendimentos – 7.021.

O Laboratório de Análises 
Clínicas fez 300.038 exames, tais 
como hemograma, glicose e ou-
tros. O Serviço de Quimioterapia 
atendeu 1.967 pacientes. Duran-
te o período de funcionamento, a 
enfermaria de Psiquiatria atendeu 
88 pacientes. Foram realizados 
9.773 exames de Radiologia, 79 
Broncoscopias, 1.813 cirurgias 
no Centro Cirúrgico.

A UTI internou 371 pacientes; 
o Serviço de Fisioterapia conta-
bilizou 43.838 atendimentos; o 
Serviço de Psicologia, 5.721 e o 
Serviço Social, 43.657; o Serviço 
de Nutrição e Dietética preparou 
518.115 refeições; o Setor de 
Moléstias Infecto Contagiosas re-
gistrou 149 internações e foram 
realizadas 684 sessões de Medi-
cina Hiperbárica.

Entre implante de marca-pas-
so, troca de gerador ou reposicio-
namento do eletrodo do dispositi-
vo de emergência para estimular 
o coração, 101 pacientes foram 
atendidos e feitas 2.208 triagens 
auditivas e 134 audiometrias.

A Central de Ambulâncias 
atendeu a 261 chamados; o Gru-
po de Curativos acompanhou 62 
pacientes com orientações e cui-
dados específicos. Foram reali-
zados 4.088 eletrocardiogramas 
e 2.397 ecocardiogramas, 61 
eletroencefalogramas e 638 es-
pirometrias.

O Consultório de Enferma-
gem/Sala de Assistência ao Alei-
tamento Materno registrou 337 
consultas de aleitamento mater-
no com orientação sobre o alei-
tamento materno e 199 curativos 
do coto umbilical, totalizando 
418 atendimentos.

O Centro de Diagnóstico por Imagem fez mais de 
130 mil exames em 2013.

Médico fala sobre a oxigenioterapia 
hiperbárica no tratamento das feridas

da Resolução nº 1.457. “A 
oxigenioterapia hiperbárica 
para fins medicinais é uma 
modalidade terapêutica que 
consiste na administração 
de oxigênio puro (100%) em 
um ambiente pressurizado a 
um nível acima da pressão 
atmosférica, usualmente, 
entre duas a três atmosferas 
(ATA)”, diz. 

Segundo o Dr. Valiat-
ti, as principais indicações 

são os envenenamentos por mo-
nóxido de carbono e cianeto (fu-
maça), embolias gasosas arteriais, 
infecções e inflamação dos teci-
dos, isquemias, enxertos e retalhos 
de risco, trauma de tecidos, sín-
dromes compartimentais, lesões 
actínicas e infecções ósseas.

Os efeitos da intervenção são 
mecânicos e biológicos; em resu-
mo, a terapia acelera o tratamen-
to das infecções (efeito bactericida 
e sinérgico com antibióticos), re-
duz os edemas, angiogênese e os-
teogênese e aumenta a formação 
do colágeno e fibroblastos.

As sessões duram cerca de 
duas horas com o número variá-
vel de acordo com a patologia. 
Dr. Valiatti salienta que o método 
é complementar e não substitui as 
outras medidas terapêuticas, como 
os debridamentos, antibióticos e 
curativos.

As sessões duram cerca de duas horas

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA



Um grupo de alunos do curso 
de Direito das FIPA, coordenados 
pela Profª Ana Paula Jorge, está 
desenvolvendo a pesquisa “Con-
teúdo do curso de Direito e os 
exames públicos”.  

“O que se observa dos exa-
mes públicos, incluindo provas da 
OAB e concursos para as carreiras 
jurídicas, é a cobrança de conteú-
dos ministrados nos cursos de Di-
reito. Entretanto chama a atenção 
o fato de que os conteúdos pedi-
dos nessas provas acabam deter-
minando aquilo que é objeto do 
processo de ensino-aprendizagem 
nos cursos jurídicos, de tal sorte 
que é possível formular a hipótese 
de que, ao contrário do que seria 
desejável de uma efetiva política 
pública para a educação jurídica 
são, na realidade, os exames do 
bacharel, à procura de um lugar 
no mercado, que condicionam o 
que é importante ensinar-apren-

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, 
no Laboratório de Habilidades 
em Urgências e Emergências Mé-
dicas do curso de Medicina das 
FIPA, foi realizado o curso FCCS 
- Fundamental Critical Care Sup-
port, desenvolvido pela Sociedade 
Americana de Cuidados Inten-
sivos e chancelado pela AMIB/
Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira. 

O curso teve a coordenação 
do Prof. Dr. Jorge Luis Valiatti e 
contou com a presença do Dr. 
Paulo Antoniazzi (UTI da Santa 
Casa de Ribeirão Preto), do Prof. 
Marcelo Mook (UTI do Hospital 
do Grajaú-SP e UNISA-SP) e da 
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Advogado lança livro e destina renda da venda 
para reforma de ala do “Emílio Carlos”

O advogado José 
Carlos Buch lançou 
dia 22 de janeiro o 
seu primeiro livro, 
“Pessoas de estória e 
história de pessoas”, 
em solenidade na As-
sociação Comercial e 
Empresarial (ACE) de 
Catanduva.

O livro é uma co-
letânea de artigos, es-
colhidos dentre mais 
de três centenas deles, 
publicados em jornais 
e revistas ao longo 
de mais de 20 anos, 
e registra fatos e a 

trajetória de personalidades que 
marcaram época na história de 
Catanduva.

Buch contou que a iniciativa 
do lançamento do livro ganhou 
força e se tornou realidade atra-
vés do incentivo de um amigo. 
“Muitos personagens desfilam 
pelas quase 200 páginas do li-
vro, onde é possível conhecer um 
pouco da vida de cada um, seus 
feitos e seu legado. Para as famí-
lias das personalidades homena-
geadas o livro será um registro 
histórico e para o leitor catandu-
vense a oportunidade de conhe-
cer um pouco da vida daqueles 
que nos antecederam”, explica.

A tiragem é de mil exemplares 
e o produto da venda será desti-
nado para a reforma da ala C2 
Par do Hospital Emílio Carlos, 
que tem oito quartos (16 leitos), e 
dez espaços de apoio, como ves-
tiário, sala dos médicos, sala de 
curativo, sanitários, entre outros. 
A reforma será executada e admi-
nistrada pela AEC – Associação 
de Assistência ao Hospital Emílio 
Carlos, especialmente constituída 
para essa finalidade.

O livro, que tem capa do ar-
tista plástico Luis Cláudio Mor-
gilli, está à venda, a R$ 30,00, 
nas livrarias Santa Rita e Olavo 
Bilac e na Banca do Vicente. Dr. Buch autografa seu livro no lançamento.

Pesquisa analisa o conteúdo do curso 
de Direito e os exames públicos

FIPA sedia o curso FCCS

der na Faculdade de Direito”, ar-
gumenta a Profª Ana Paula.

Ela explica que a pesquisa 
vai investigar se são os cursos de 
Direito que determinam o que é 
importante conhecer, em obser-
vância a uma política pública 
educacional, que considere o 
todo e as reais necessidades da 
nação ou, ao contrário, se são as 
provas a que o bacharel é sub-
metido, após o término do curso, 
que condicionam os conteúdos 
do curso universitário.

A pesquisa adota o método 
indutivo, partindo da análise dos 
conteúdos dos cursos e dos exa-
mes públicos para tentar formular 
uma conclusão que se aplique à 
generalidade das situações simi-
lares, com consulta de “grades” 
curriculares, de provas da OAB e 
de concursos para as carreiras ju-
rídicas procurando fazer quadros 
comparativos.

Drª Rosa Alheira (Unidade 
Semi-Intensiva do Hospital 
Samaritano-SP), além do 
Dr. Luis Colla, diretor mé-
dico da UPA de Catandu-
va e médico intensivista do 
Hospital Padre Albino. 

De acordo com o Prof. 
Valiatti, esse curso é admi-
nistrado no mundo todo, 
sempre com o mesmo for-
mato, e tem por objetivo 

revisar as principais emergências 
que um profissional médico pode 
enfrentar no seu dia a dia. Além 
das aulas teóricas, o ponto alto 
do curso são os manequins e 
equipamentos utilizados na prá-
tica médica.

O Prof. Valiatti e os outros ins-
trutores fazem parte de um grupo 
de especialistas, instrutores desse 
curso há 15 anos. O curso teve a 
participação de 35 médicos. 

As dependências do labora-
tório, de acordo com Dr. Valiatti, 
foram muito elogiadas por todos 
os instrutores e alunos do curso, 
que teve a aprovação de 94% 
dos participantes.

A Fundação Padre Albino fir-
mou parceria com a Uniodonto. 
A partir de agora os funcionários 
e seus dependentes terão a pos-
sibilidade de realizar procedi-
mentos odontológicos e serem 
atendidos por uma ampla rede 
de dentistas credenciados.

O funcionário poderá aderir 

Fundação faz parceria com a Uniodonto
ao Plano Odontológico e incluir 
seus dependentes, se for de seu 
interesse. O valor mensal do 
plano será pago integralmente 
pelo funcionário, inclusive o re-
lativo ao dependente, com des-
conto da mensalidade em folha 
de pagamento, a um preço dife-
renciado.

Quadras Pronta a instalação 
elétrica das quadras do Câmpus 
Sede das FIPA está sendo feita a 
pintura do piso com as novas de-
marcações exigidas. Em seguida 
serão construídos vestiários, cama-
rins, cozinha, palco e galpão. As 
quadras serão usadas nas ativida-
des pedagógicas dos cursos de Li-
cenciatura e Bacharelado em Edu-
cação Física e para treinamento, 
recreação, ensaios e competições 
universitárias dos demais alunos e 
para eventos de caráter esportivo.

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Prof. Valiatti coordenou o curso e ministrou aula.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 - 3522 4429

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

CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA

•Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO

DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 - 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR 
E ANGIOLOGIA

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

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

•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

ENDOCRINOLOGIA E 
METABOLOGIA

Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.405
Fone: 3524 4809

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIA

•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970

NEFROLOGIA
•Drª Luciana S. Devito Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA
(adulta e infantil) 

Eletroencefalografia 
computadorizada e mapeamento 
cerebral, eletroneuromiografia e 

potenciais evocados audivo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 - 3522 0363

Especialização em dores de cabeça, 
eletroencefalografia computadorizada 

e mapeamento cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
•Drª Simone Mayra Fernandes
Rua Maranhão, 1909 - Fone: 3522 6060

NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA,
CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Drª Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116

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

OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936

•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 - Fone: 3523 2223

PNEUMOLOGIA E 
ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E
DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870

UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

GUIA MÉDICO

Dia 12 de janeiro, às 20 ho-
ras, no Maison Villa Nobre, em 
Catanduva, foi realizada a ce-
rimônia de colação de grau da 
37ª Turma do curso de Adminis-
tração das FIPA.

A Turma de formandos teve 
por nome e patrono o Prof. Nilson 
Mozas Olivares e por paraninfo o 
Prof. André Luiz Franco. As home-
nagens foram para o Prof. Cleber 
Peres, como empresário, para os 
professores Sidneia Izildinha Ro-
que e Laércio Pereira da Silva e 

Formaturas da Administração e Direito
para os funcionários Silvana Ma-
ria Pimentel Sant’Anna e Jorge 
Adalberto Custódio da Silva.

A formatura da quinta turma 
do curso de Direito foi no dia 6, 
a partir das 19h30, no Teatro 
Municipal.

A patronesse foi a Profª Ivana 
Mussi Gabriel, que deu seu nome 
à turma, e o paraninfo o Prof. 
Alexandre Fontana Berto. A tur-
ma prestou homenagem ao prof. 
Heveraldo Galvão e à funcioná-
ria Bianca Guilherme de Oliveira.
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Cursos de Biomedicina e Pedagogia das FIPA 
desenvolvem o projeto Horta Pedagógica

Os cursos de Biomedicina 
e Pedagogia das Faculdades In-
tegradas Padre Albino (FIPA) es-

tão desenvolvendo o 
projeto interdiscipli-
nar Horta Pedagógica.

A horta é uma pro-
posta pedagógica que 
procura envolver os 
estudantes do curso 
de formação de pro-
fessores no trabalho 
em grupo com a terra 
no plantio de verdu-
ras. A atividade des-
perta o interesse pelo 
trabalho com a terra, 
seu preparo, cultivo e 
colheita de hortaliças 
de ótima qualidade, 
livre de agrotóxicos e 
frescos, desponta ain-

da o interesse do estudante de 
Pedagogia em relação ao papel 
da agricultura, abastecimento, 

o consumo de verduras, a edu-
cação ambiental, o respeito às 
complexas relações existentes 
entre os seres vivos e o meio am-
biente e, principalmente, a divi-
são das tarefas para a execução 
de um trabalho.

O envolvimento dos alunos 
da Biomedicina no projeto será 
com relação ao cultivo de plan-
tas medicinais e na obtenção de 
extratos dessas plantas para tra-
tamentos e pesquisas. O curso de 
Biomedicina terá ação pedagógi-
ca, ou seja, informar ao público 
as plantas que podem ser utili-
zadas na medicina popular com 
segurança.

A Horta Pedagógica tem 
como premissa básica reforçar, 
enriquecer a merenda escolar e 
resgatar o plantio de horta do-

méstica, colocando o aluno em 
contato com a terra, permitindo 
a interatividade da ação educa-
cional na relação direta com o 
fazer cultural e as relações do ho-
mem com a terra. A pretensão é 
que ele funcione como aliado na 
perspectiva da prática pedagógi-
ca do Projeto Político do Curso, 
com ações que contemplem a 
melhoria da alimentação escolar, 
possibilitando a melhoria da qua-
lidade dos cardápios e ao mesmo 
tempo a mudança de hábitos e 
gostos alimentares.

O projeto faz parte do conteú-
do das disciplinas Ecopedagogia, 
ministrada pela Profª Drª Silene 
Fontana, e pela disciplina de Ciên-
cias Naturais: Fundamentos e Me-
todologia, ministrada pelo Prof. Dr. 
Manzélio Cavazzana Júnior.

O projeto faz parte do conteúdo de disciplinas dos cursos.

DivulgaçãoDivulgação

Compreendidos os direitos hu-
manos como direitos dos grupos 
vulneráveis, chama a atenção o 
grupo das pessoas postas em con-
fronto com o Estado por suposto 
envolvimento em infração penal, 
desde o simples suspeito, aborda-
do na rua, até o condenado em 
cumprimento de pena. A experiên-
cia jurídica forense permite suspei-
tar de que não há efetividade na 
aplicação de tais direitos a esse 
grupo de vulneráveis.

A partir dessa experiência, o 
Prof. Plínio Antonio Britto Gentil 
está coordenando um grupo de 
dez alunos do curso de Direito das 
FIPA na pesquisa “Direitos Huma-
nos da pessoa acusada”.

A pesquisa, explica Prof. Plí-
nio, “objetiva investigar se, afi-
nal, é efetiva a observância dos 
direitos humanos fundamentais, 
como definidos em tratados, na 
Constituição e em normas infra-
constitucionais, em relação a esse 
grupo, ou se a hipotética e deseja-
da efetividade encontra obstáculo 
na discriminação da classe mais 

A administração de medica-
mentos durante a faixa etária de 
zero a cinco anos deve ser muito 
cuidadosa, pois sua ação pode 
ter efeitos nocivos para o desen-
volvimento da criança. Acredita-
-se que há um grande consumo 
de medicamentos administrados 
pelos responsáveis sem pres-
crição médica, podendo trazer 
consequências graves como in-
toxicações, alergias e complica-
ção da doença existente.

Partindo-se desse princípio, 
a Profª Gracy Helen Gaetan 
Afonso e a Profª Drª Terezinha 
S. Biscegli, do curso de Medi-
cina das FIPA, coordenam a 
pesquisa “Uso de medicamen-
tos em crianças de zero a cinco 
anos da cidade de Catanduva, 
São Paulo”, com a participa-
ção de nove alunos, que tem 
o objetivo de analisar decisões 
tomadas por mães e/ou res-
ponsáveis sobre a conduta to-
mada frente aos sintomas mais 
comuns na infância e a possível 
administração de medicação 
sem prévia consulta ao profis-
sional médico.

De acordo com a Profª Drª 
Terezinha Biscegli foi aplicado 
um formulário para aproxima-
damente 300 pais ou responsá-
veis por crianças de 0 a 5 anos 
de idade moradores da cidade 

Dia 13 de fevereiro, às 10h00, 
no Campus Sede das FIPA, 2º andar, 
sala D1, foi realizado o 5º Encontro 
do Núcleo de Educação Médica – 
NEM, que em 2013 era denomina-

Alunos pesquisam direitos humanos 
da pessoa acusada

Uso de medicamentos em crianças 
é tema de pesquisa da Medicina

5º Encontro do Núcleo de Educação Médica

despossuída, que é a destinatária 
preferencial do direito criminal, ou 
em uma interpretação rasa das 
leis, a qual, invariavelmente, atua 
em seu desfavor”.

A pesquisa pretende utilizar 
consulta bibliográfica a obras ju-
rídicas e de sociologia, devendo 
adotar preferencialmente o méto-
do dedutivo. O grupo de pesqui-
sadores se reúne periodicamente 
no Câmpus São Francisco, tra-
zendo o resultado de leituras e se-
guindo um roteiro preestabelecido 
de investigação, a qual incluirá 
pesquisa bibliográfica, análise de 
autos de processos criminais e 
possivelmente entrevistas.

Participam da pesquisa os 
alunos André Vinícius R. Ce-
zar, Alexander R. Sona, Bárbara 
Maccário, Daniel N. Soubhia, 
Débora Maria Tozzi, Drielly R. 
Yamada, Jaquelini C. de Go-
deis, Karina Y. Ogata, Kélvin F. L. 
Leite, Larissa M. Moreto, Lucília 
Povedano, Luísa Torres, Matheus 
Pelegrin, Nathália C. Antonietto 
e Rayane S. C. Gomes

de Catanduva, que frequen-
taram o Ambulatório de Pue-
ricultura e/ou de Pediatria do 
Hospital Escola Emílio Carlos, 
a Unidade de Urgência e Emer-
gência (Pronto Socorro) do Hos-
pital Padre Albino e nas creches 
do município, entre os meses de 
junho e novembro de 2012.

A professora explicou que 
um grupo de alunos do curso 
de Medicina das FIPA, espe-
cialmente treinado para essa 
função, colheu as informações 
oferecendo plena explicação e 
obtendo posterior autorização 
dos pais ou responsáveis pelas 
crianças através de assinatura 
do Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido (TCLE). 

A avaliação dos dados co-
letados sobre a utilização de 
medicamentos e informações 
de saúde será feita através do 
questionário simples e de com-
preendimento fácil pelos res-
ponsáveis, que continha 24 
questões.

Os alunos participantes da 
pesquisa são Caroline Pereira 
Breseghello, Cláudia Mendon-
ça Xavier, Heloísa Ferraz Troi-
jo, Jéssica Almeida Gohara, 
Mariana Casadore Alberganti, 
Natália Simões Pião, Thais Fi-
gueiredo de Castro, Thays Yada 
Matias e Viviane Mari Honori  

do Seminário de Ensino Médico.
O evento, quinzenal, é pro-

movido pelo curso de Medicina e 
ISE – Instituto Superior de Educa-
ção das FIPA.
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Estado libera verba para a Radioterapia; obras prosseguem
O Governo do 

Estado liberou a pri-
meira parcela (R$ 
700.000,00) da ver-
ba de R$ 2 milhões 
para o Serviço de 
Radioterapia da Fun-
dação, anunciada 
no dia 27 de julho 
passado pelo Gover-
nador do Estado, Ge-
raldo Alckmin (PSDB), 
em sua visita a Ca-
tanduva.

Com essa parcela da verba, 
a construtora está executando as 
fundações e estruturas em con-
creto armado, que completam 
o projeto estrutural da obra. A 
primeira fase, que compreende 
a fundação e estrutura das ca-
samatas, onde fica o acelerador 
linear, está pronta.

De acordo com o presiden-
te da Diretoria Administrativa, 
Dr. José Carlos Rodrigues Ama-
rante, o Secretário Adjunto da 
Saúde, Dr. Wilson Pollara, já 

autorizou a liberação de mais 
R$ 1.600.000,00 para finalizar 
as obras do Serviço. Essa verba 
foi prometida para o presidente 
da Diretoria Administrativa da 
Fundação no dia 24 de outubro 
último, quando esteve na Secre-
taria de Estado da Saúde acom-
panhado do Diretor Auxiliar Ad-
ministrativo da Área da Saúde, 
Renato Centurion Stuchi.

A construção do Serviço de 
Radioterapia foi iniciada no final 
do mês de maio de 2013.

As estruturas em concreto armado completam 
o projeto estrutural da obra.
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A Rede Feminina de Combate 
ao Câncer de Catanduva doou R$ 
6.123,00 para o Serviço de Radio-
terapia da Fundação Padre Albino. 

A presidente da Rede, Maria 
Tereza Pereira, disse que a entidade 
está encerrando suas atividades e 

O Dr. Ayder Vivi, docente 
do curso de Medicina das FIPA, 
lançou, dia 13 de fevereiro, às 
20h00, no Anfiteatro Padre Al-
bino, durante o 7º Onconews, o 
seu terceiro livro, “Baço e os ci-
rurgiões”, pela Perse.

Sobre o livro, Dr. Ayder disse 
que muitas vezes, em visitas às 
Enfermarias ou nas discussões 
de casos clínicos, encontrou Re-
sidentes e cirurgiões pouco orien-
tados ou até completamente de-
sorientados diante de pacientes 
com alterações esplênicas, es-
plenomegalias ou supostos hipe-
resplenismos. “Condutas pouco 
embasadas, imprecisas, faltan-
do-lhes algum roteiro para ade-
quadamente se orientar quanto 
à melhor forma de investigar e 
conduzir tais casos”, completou.

Ele informou que “mesmo 
quando a posição de outros es-
pecialistas, não cirurgiões, era 
solicitada não tínhamos respostas 
satisfatórias, pois sempre care-
ciam de eficiência, experiência, 
direcionamento”. Então decidiu 
estudar durante os últimos três 
anos e passou a se interessar por 
esses pacientes e suas situações 
clínicas.

“Aprendi um pouco, ressal-
ta Dr. Ayder, mas sei hoje muito 
mais do que sabia há dois ou 
três anos. Diante do que coletei 

 De 17 a 20 de fevereiro, o Tribu-
nal da Causa da Beatificação ouviu 
os últimos depoimentos de pessoas 
relacionadas que viveram ou tiveram 
alguma experiência com Padre Albi-
no. De acordo com o Vice-Postula-
dor da Causa, Pe. José Luiz Cassi-
miro, foram ouvidas 12 pessoas em 
março, as mais velhas, pois essa é 
a ordem a ser seguida, 10 pessoas 
em agosto, 04 pessoas da família 
de Padre Albino em Portugal, o en-
tão Arcebispo do Rio de Janeiro, D. 
Orani Tempesta, e agora mais 06, 

Doação para a Radioterapia Professor da Medicina lança terceiro livro

Beatifi cação do Padre Albino: Tribunal
ouve últimos depoimentos

por isso decidiu doar o saldo bancá-
rio para o Serviço de Radioterapia da 
Fundação, que vai beneficiar pacien-
tes de Catanduva e região. Em mar-
ço de 2013, a Rede já havia doado     
R$ 16.000,00 para o Serviço. 

O cheque foi entregue ao Se-
cretário Edison Bonutti, represen-
tando o presidente da Diretoria 
Administrativa, Dr. José Carlos 
Rodrigues Amarante, que agrade-
ceu a doação e o gesto solidário, 
ressaltando sua importância para 
auxiliar a Fundação nessa obra.

D. Maria Tereza Pereira ficou à 
frente da Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Catanduva por 
45 anos.

de informações bibliográficas, 
material de imagem e experiên-
cia vivida comecei a montar um 
roteiro, um programa para meu 
próprio direcionamento. Bastante 
sucinto e prático, mas que para 
cirurgiões como eu entendo ser 
suficiente para atender situações 
que vivo e viverei”. Por fim, Dr. 
Ayder disse que contando com o 
auxílio dos Residentes e membros 
da Liga de Oncologia resolveu 
publicar esses conhecimentos ad-
quiridos apenas com o propósito 
de contribuir.

Dr. Ayder Vivi lançou “Fun-
damentos de cirurgia” em 2011 
e “Tireoidopatias de tratamento 
cirúrgico” em 2012, ambos tam-
bém pela Perse.

Organizado pela Liga da On-
cologia do curso de Medicina, o 
Onconews teve ainda palestra do 
Dr. Rafael P. Dipaula Filho sobre 
“Cirurgia citopredutora mais qui-
mioterapia hipertérmica”.

todos padres, totalizando 33.
O Vice-Postulador da causa 

disse também que está sendo orga-
nizada a documentação trazida de 
Portugal para as devidas transcri-
ções e mais alguns procedimentos 
relacionados com a finalização do 
Processo Diocesano. “Vamos cal-
cular quando será possível marcar 
a data para a cerimônia pública do 
fechamento do processo - à seme-
lhança daquela oficial de abertura 
realizada no dia 05 de março de 
2013”, finalizou Pe. José Luiz.

Dr. Ayder fala sobre seu livro para 
o anfiteatro lotado.

Entrega do cheque à Fundação.
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