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Medicina/FIPA está entre as 16 melhores

 do exame do Cremesp

Encontro reúne farmacêuticos 

de Catanduva e região

Medicina do Trabalho reforça a importância 

da vacinação contra a febre amarela

Inscrições para a Terceira Idade

Infarto agudo do miocárdio: 

saiba prevenir, reconhecer e agir

Comissão do MEC avalia e FIPA pode passar a Centro Universitário

PELA VIDA Dia 19 de fevereiro, às 19h00, na Sé Catedral Nossa Se-
nhora Aparecida, foi celebrada por D. Antonio Celso de Queiróz, Bispo 
Emérito de Catanduva, a missa que marcou o primeiro ano da campa-
nha de captação de recursos para o término do Serviço de Radiotera-
pia da Fundação Padre Albino, que proporcionará a instalação do Hos-
pital de Câncer de Catanduva (HCC). Nesse período, com o apoio da 
população de Catanduva e região, que abraçou essa causa pela vida, 
foram arrecadados dois milhões de reais. Página 12.    

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo/Cremesp 
divulgou os resultados do seu Exame de 2016 em que mais da metade 
dos recém-formados em escolas médicas do Estado foi reprovada. Das 
30 escolas participantes, o curso de Medicina das Faculdades Integra-
das Padre Albino (FIPA) está entre as 16 escolas que tiveram média de 
acerto igual ou maior a 60%. Página 08.

Os hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino” realizaram, em parce-
ria com a Secretaria de Saúde de Catanduva, dia 1º de fevereiro, no 
Anfi teatro Padre Albino, encontro com farmacêuticos de Catanduva e 
região. Em comemoração ao Dia do Farmacêutico foi homenageado 
o profi ssional catanduvense Marco Antonio Broglia. Página 07.  O Setor de Medicina do Trabalho da Fundação Padre Albino enca-

minhou mensagem a todos os setores solicitando o reforço aos cola-
boradores sobre a importância da atualização vacinal, principalmente 
contra a febre amarela. Página 11.

A Faculdade da Terceira Idade da FIPA inicia suas aulas no dia 07 de 
março próximo. Pessoas com mais de 60 anos, interessadas em apren-
der, se divertir e exercitar podem se inscrever. O curso tem caráter in-
formativo e não é obrigatório que o candidato tenha cursado o Ensino 
Médio.  Página 07.

“Infarto agudo do miocárdio: como prevenir, reconhecer e agir!” 
foi o trabalho apresentado por grupo de alunos do curso de Medi-
cina da FIPA com o objetivo de informar os principais sintomas e as 
possíveis complicações decorrentes da doença, bem como orientar 
a respeito da prevenção e da necessidade de procurar ajuda médica, 
quando necessária. Página 04.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) receberam dia 08 de fe-
vereiro passado Comissão instituída pelo INEP-MEC para avaliação institu-
cional externa com o objetivo de se transformar em Centro Universitário. 
A Comissão fi cou em Catanduva até o dia 11. Página 09.

Imprensa/FPA

Comissão se apresenta à Diretoria Administrativa da Fundação.   

Divulgação



PALAVRA DO PRESIDENTE

De volta para o futuro 
EXPEDIENTE

Não, caro lei-
tor, não se trata do 
famoso fi lme ame-
ricano da década 
de 80 que sequer 
assisti. Tomo em-
prestado apenas o 
título, que me re-
mete a um exercí-
cio mental sobre a 
emblemática pes-
soa de Monsenhor 

Albino imaginando, no seu tempo, em que poderia 
se transformar a sua obra de caridade. Que era um 
visionário hoje nós podemos afi rmar com absoluta 
certeza, mas será que ele tinha essa ideia de si pró-
prio? Humilde como era, creio que não.

Fez tudo o que fez procurando aliviar as neces-
sidades imediatas da população carente, ao mes-
mo tempo em que previa as difi culdades futuras. E 
planejava com antecedência uma solução. Mesmo 
não tendo assistido, acredito que o fi lme não po-
deria traduzir melhor o que seria uma volta para 
o futuro do que as ações premonitórias de nosso 
patrono, considerando, ainda, que o fi lme é mera 
fi cção, entretenimento, enquanto o Padre traba-
lhava com a realidade. E que realidade!

Com toda a visão de futuro que de fato tinha, 
suponho que nem mesmo ele poderia imaginar 
os rumos que suas obras tomariam, muito além 
de prover os necessitados de assistência médico
-hospitalar. Seus hospitais e asilo se tornaram re-
ferência em saúde e assistência social, sustenta-
dos fi nanceiramente pelos cursos superiores que 
criou a partir da Faculdade de Medicina e, mais 
recentemente, pelo efi ciente plano de saúde Pa-
dre Albino Saúde, que a partir de março ganha 
nova nomenclatura jurídica em razão da criação 
da Associação Padre Albino Saúde – APAS.

Apesar de todas as difi culdades enfrentadas 
pelo setor de saúde no Brasil, fruto de anos e anos 
de má administração política e outras práticas es-
púrias da classe, a Fundação Padre Albino, graças 
à visão de futuro de seu fundador, paga sim um 
alto preço pela sua efi ciência, mas não deixa nin-
guém ao desamparo. Não digo isso por mim sim-
plesmente; são os fatos que comprovam.

Disse nas últimas edições deste jornal das 
inúmeras realizações dos diversos departamen-
tos da Fundação Padre Albino no ano passado. 
Referi-me ao sucesso de seus hospitais na busca 
da efi ciência e qualidade no atendimento aos 
usuários dos serviços em saúde. Falei sobre as 
importantes conquistas dos cursos superiores da 
FIPA, sobretudo da Faculdade de Medicina. Ocor-
re que nesse período novos fatos aconteceram e 
novas conquistas temos a relatar. Ou seja, o ano 
de 2016 foi ruim em vários aspectos, porém nós 
não fi camos parados para ver o que aconteceria. 
Continuamos nossa trajetória de luta ininterrup-
ta e os resultados vão aos poucos sendo colhidos.

O Cremesp realiza todos os anos um exame 
de profi ciência aplicado aos estudantes que se 
formaram nas faculdades de medicina do Estado 
de São Paulo. O exame não é obrigatório para o 

exercício da profi ssão; no entanto, tornou-se im-
portante para o acesso a programas de Residên-
cia Médica e concursos públicos. Os resultados, 
que necessariamente deveriam ser a aprovação 
em massa, mais uma vez decepcionaram. Aque-
les que foram certifi cados para salvar vidas não 
conseguiram provar, em sua maioria (56,4%), que 
estão aptos para isso. Não é apenas vexaminoso; 
é preocupante.

A Fameca participou do certame com 65 egres-
sos de seu alunado, junto com outras 30 (trinta) 
escolas de medicina do Estado de São Paulo. E, 
repetindo anos anteriores, fi cou entre as que mais 
aprovaram. Embora não haja classifi cação entre 
elas, fi cou entre as 16 (dezesseis) escolas cujos alu-
nos acertaram acima de 60% das questões coloca-
das. Vale lembrar que entre elas apenas 06 (seis) 
eram escolas da iniciativa privada, a Faculdade de 
Medicina de Catanduva inclusive. Sorte? Não! Mé-
rito, muito mérito. Veja na página 8.

Outra notícia alvissareira para as Faculdades In-
tegradas Padre Albino foi a visita da Comissão do 
INEP-MEC para avaliação institucional com vistas 
a transformar as faculdades integradas em Centro 
Universitário. Com essa provável conquista, o De-
partamento de Educação da Fundação Padre Al-
bino dará um grande passo rumo à excelência no 
ensino superior. Além da reformulação de sua es-
trutura educacional, com o incremento de mestres 
e doutores, novos cursos serão oferecidos e implan-
tados com maior rapidez, atendendo, assim, a uma 
demanda crescente na região. Vem aí novas e exce-
lentes oportunidades. Veja na página 9. 

 Como se vê, se Padre Albino voltasse hoje 
para o futuro que ele próprio construiu talvez 
tivesse o ímpeto de dar sua obra por concluída, 
embora sabendo que ainda há muito por fazer. 
Porque constataria que seus sucessores, estan-
do a uma distância abissal da sua capacidade de 
benemerência, trabalharam para que ela cres-
cesse em estatura, sabedoria e graça, parodian-
do, no bom sentido, o evangelho de Lucas sobre 
o menino Jesus.

Por falar em sabedoria, quero aqui render 
minhas sinceras homenagens a um catanduven-
se da mais alta estirpe cultural que esta terra já 
conheceu. Grande empresário, escritor, enxadris-
ta, mecenas, exímio orador e profundo conhe-
cedor da história do Brasil é também fundador 
da Associação de Assistência ao Hospital Emílio 
Carlos – AEC. Aprendi muito lendo seus artigos 
nos jornais. Refi ro-me ao DR. ANTONIO CELIDO-
NIO RUETE, que completa oitenta e oito anos de 
puro altruísmo otimista e contagiante. Conversar 
com ele é sempre motivo de alegria e satisfação. 
Seu sorriso largo e cativante aliado à sua polidez 
revelam um verdadeiro gentleman. Que Deus lhe 
dê muitos anos de vida, muita paz e saúde para a 
felicidade daqueles que têm a honra de desfrutar 
da sua existência. Parabéns Dr. Antonio, amigo 
da FPA e meu amigo também!

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

MEMBROS DA FUNDAÇÃO

Membros Conselheiros

• Antonio Hércules
• Antonio José dos Santos
• Delcides Montes
• Geraldo Paiva de Oliveira
• João Antonio Corniani
• Joaquim Carlos Martins
• José Carlos Rodrigues Amarante
• José Rodrigues
• Laer Sergio Dervelan
• Luiz Marcos Garcia
• Nelson Aparecido Oliani
• Nelson Jimenes
• Nelson Lopes Martins
• Olegário Braido
• Pedro Gonzaga da Silva Netto
• Renato Centurion Stuchi
• Rodrigo Alonso Garcia
• Padre Sylvio Fernando Ferreira
• Valdemar Bergamaschi
• Vicente Chiavolotti

Membros Conselheiros Suplentes

• José Silas Januário
• Vanderlei Carlos Facchim

Membro Representativo do Bispado de Catanduva

• D. Otacílio Luziano da Silva

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
Dr. Antonio Hércules
Membros
Dr. Constante Frederico Ceneviva Junior
Dr. Diomar Paleta
Dr. José Rodrigues
Renato Centurion Stuchi
Rodrigo Alonso Garcia
Valdemar Bergamaschi
Valdi Fornazieri

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Presidente: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Vice-presidente: Dr. Antonio José dos Santos
Secretário: Prof. Nelson Lopes Martins
1º Tesoureiro: Prof. Laer Sérgio Dervelan
2º Tesoureiro: Prof. Joaquim Carlos Martins

CONSELHO FISCAL

Membros Efetivos
Delcides Montes
João Antonio Corniani
Pe. Sylvio F. Ferreira

Membros Honorários

• Antonio Alberto Gonçalves Mergulhão
• Jayme de Andrade Telles
• Pe. Jeová Bezerra da Silva
• Dr. João Righini
• Dr. João Walter Agudo Romão
• José Altêmio Ferreira
• Dr. Luiz Celso Hernandes Teles
• Dr. Raul José de Andrade Vianna
• Dr. Renato Segura Ramires Jr.
• Pe. Synval Januário

Editor
Mauro Tadeu Assi - MTb 11.895

Colaboração - Área da Saúde
Maristela Pinotti Paiva - MTb 52.044

Criação e Editoração: DM Design - Design e 3D

As matérias assinadas são de inteira responsabilidade
de seus autores e não refl etem necessariamente
a opinião do Jornal

e-mail: imprensa@fpalbino.com.br
www.fundacaopadrealbino.org.br

Membros Suplentes
Luiz Marcos Garcia
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Nelson Aparecido Oliani

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)

Fevereiro/201702
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Hospital Emílio Carlos

01 - Andreia de Cássia Ferreira de Sousa
Aparecida Donizeti Martin

02 - Rosimeire Perpétua de Andrade
03 - Izildinha Benevente

Regina Baldo de Oliveira Lima
05 - Carina Maria Bucardi

Monize Fernanda Pretti
06 - Mayara Theodoro Neves

Sonia Regina Aparício Azevedo
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12 - Maria Lourdes Oliveira da Silva

Rosa Maria Leite de Freitas
13 - Patrícia Clemente
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14 - Brenda Jaqueline Sanches Peres
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Luzia Eleutério da Silva
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16 - Paulo Fernandes de Souza
17 - Antonio Pereira Filho
18 - Anderson José Barboza de Lima
19 - Christiane Aparecida da Silva

Cláudia Aparecida Gomes da Silva
José Estevo
Rosângela de Sousa Pio
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Stefani Cristina Innocente Duarte

25 - Melina Sant’ana Bertelini
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27 - Magali Aparecida Braga Ranzani
29 - Elias da Motta

Márcia Massoni
30 - João Aparecido Innocencio do Amaral
31 - João Roberto Bernardo de Oliveira 

Recanto Monsenhor Albino

06 - Andreia Luciana Junta Brumati
11 - Ana Cláudia Vespasiano 
13 - Jennifer Nayara Baldassarini
14 - Josie Kelly Lourenço da Silva de Oliveira
15 - Arlete Mathias
18 - Maria Terezinha Goulart Morais
21 - Dulcineia Augusta da Luz Trindade 
22 - Conceição Imaculada de Carvalho Guira
28 - Osvaldo Pereira Motta

Museu Padre Albino

05 - Maria Eduarda de Magalhães           

Padre Albino Saúde

02 - Silene Squinca Tessari
18 - Carmen Sílvia Lourenço Salvino
25 - Hassan Abdel Rahman Ibrahim Neto
27 - Kléber Alexandre Antonio Silva

Ambulatório Médico de Especialidades - AME     
07 - Camila Raissa Thomazini

Luzia Araújo Sindra Oliveira
10 - Sheila Kikumoto Gomes
11 - Angélica Aparecida Jeronymo Sarti

Angélica Lopes Braga
17 - Laisla Fernanda da Silva
18 - Aline dos Santos Garcia

Beatriz Brandão Narciso
Rayani de Souza Tavares

20 - Laura Formigoni Pagliotto
21 - Milene Cristina Dutra
26 - Agnelo Fernandes de Souza
28 - Cristiane Mara Antignani Lima
30 - Yuna Nogueira Ghannage

Colégio Catanduva   
11 - Márcio Regis Antunes

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
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Prof. Willian Delfi no
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Prof. José Cione Neto
10 - Prof. Jorge Luís dos Santos Valiatti

Profª Vanda Aparecida Manfredo
Profª Vanessa Maria Brogio Schiesari

14 - Prof. Manoel de Souza Neto
15 - Helena Ribeiro Souza
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22 - Débora Bernadete de Barros

Rosimeire Xavier Fanhani Pereira
24 - Prof. José Antonio Sanches

Luciano Carlos Santana
Mairto Roberis Geromel

25 - Prof. Júlio César Fornazari
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Tânia Regina Bortolozzo Menegoli
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

Homenageados do mês

Jéssica Lalesca de Freitas Branco – 3º andar 
Vitor Afonso da Silva – 4º andar 
Diene de Deus Pedroso Rocha – 5º andar 
Débora Patrícia Ribas – Agência Transfusional
Clarice Aparecida dos Santos – Banco de Leite 
Luciana Paschoalotto – Unidade de Terapia Intensiva Adulta
Rosely Aparecida Picoy de Oliveira – Centro Cirúrgico
Marisa Brás das Dores – Pediatria 
Adriana da Mota Santos Silva – Posto III 
Maitana Suelen Canassa Toledo – Pronto Atendimento
Suéllen Cristina Martins Macedo – Hemodiálise
Sônia Maria Pereira – Unidade de Terapia Intensiva Infantil
Márcia Cristina F.  Pereira – Unid. de Terapia Intensiva Neonatal
Elaine Ap. Morial do Prado – Unid. de Trat. para Queimados 
Juliana Colletti - Centro Obstétrico
Caroline de Abreu Rodrigues – Maternidade/ Berçário
Angélica Ravazzi – Faturamento de Convênios
Maria Helena Lucena – Laboratório de Análises Clínicas 
Paulo Henrique Lobo da Silva – Radiologia 
Maria da Paz S. Marques – Serviço de Higienização e Limpeza
Ednéia Crispin de Oliveira – Copa 
Vilma Pereira – Cozinha
Natália Cristina Roma – SAC

Paulo Fernandes de Souza – Almoxarifado
Luciana Binatti Felix – Ambulatórios
Aparecida D. S. da Silva – Central de Materiais e Esterilização
Stéfani Innocente Duarte – Enfermagem
Edneia Moreira Ferreira – C2 Ímpar
Clóvis Antonio Cardoso – C2 par
Fabiane Pereira da Silva – C3 Ímpar
Eliana Cristina Toledo – C4
Karen Romanini – C5
Joice Priscila Alves da Silva – Centro Cirúrgico
Andreia de Cássia Ferreira de Souza – Moléstias Infecciosas
Silvana Pereira Toledo – Unidade de Terapia Intensiva
Lidiane Barrionuevo – Laboratório de Análises Clínicas
Leonardo Marques de Castro – Manutenção
João Roberto Bernardo de Oliveira – Portaria
Cristiane Patrícia de Matos – Quimioterapia
Sueli Ravazzi – RH
Michelle Sona – Recebimento Fiscal
Ana Catarina dos Santos – Recepção
Aiane Figueiredo Arem – C2 Ímpar/SAME
João Ap. Inocêncio do Amaral – Serviço de Higiene e Limpeza
Maria de Lourdes Zaneti dos Santos – Cozinha
Lourdes de Fátima Ferreira de Castro – Copa
Suellen Cristina de Oliveira da Silva – Telemarketing
Osmar Cherubin Lereu – Transporte

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em janeiro, que vestem a camisa da Fundação 
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!

O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de janeiro passado, pro-
cesso 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:

Hospital Padre Albino

Jeane Santana Aragão
Luana Maria Ferrigno Pereira
Andressa Cristina de Oliveira
Monique Simoni Pedroso
Denise Caroline Perpétua da Silva
Lucimara Regina de Carvalho
Letícia Silva Rodrigues
Camila de Paula Scombatti

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Priscila de Cássia da Cunha Auxiliar de faturamento HPA Supervisora de Recepção

Miriane Marins Macedo Auxiliar Administra  vo I HPA Auxiliar de faturamento

Vicente de Oliveira Junior Motorista Coordenadoria Supervisor de Segurança

Hospital Emílio Carlos

Solange Perpétua Freitas de Oliveira
Pamela Caroline de Carvalho

AME

Yuna Nogueira Ghannage
Renata Cordeiro
Raissa Somer Silva
Marcela Dias Azem de Figueiredo

Coordenadoria Geral

Maycon Caetano da Costa

Recanto Monsenhor Albino

Cristina Aparecida de Souza

Padre Albino Saúde

Noeli Pereira da Silva Gomes
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Infarto agudo do miocárdio: saiba prevenir, reconhecer e agir

 “Cuide de quem cuida de você: cuide do seu co-
ração! O infarto agudo do miocárdio - também cha-
mado de ataque cardíaco - é uma das maiores causas 
de morte no mundo todo e pode ser evitado por você 
mesmo! O infarto se caracteriza pela ausência ou di-
minuição da circulação sanguínea ao coração poden-
do culminar em morte de células e lesões graves ao 
indivíduo! Ele é resultante de uma série de agressões 
acumuladas ao longo dos anos, como TABAGISMO, 
OBESIDADE, DIABETES, PRESSÃO ALTA, COLESTEROL 
ALTO, ESTRESSE etc. Consulte o seu médico e tome 
providências para melhorar seus hábitos de vida e, as-
sim, mudar a história dessa doença fatal!”

Este foi o texto do vídeo informativo veiculado nas 
tevês internas da FIPA e página do Facebook pelo gru-
po formado pelos alunos Aline Suzie Gomes, André 
de Carvalho Sales Peres, Bianca Zanforlim Zago, Bruna 
Garetti, Henrique Arizono Yamazaki, Júlia Tagliaferri e 
Paletta, Mariana Pugnaghi Fernandes e Paulo Henri-
que Lima Bazalia do 4º ano do curso de Medicina da 
FIPA. O vídeo faz parte do trabalho desenvolvido para 
a disciplina Urgência IV, ministrada pelo docente Dr. 
Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga, que teve por 

tema “Urgência para a população leiga”. A proposta do 
trabalho foi a criação de campanhas educativas sobre 
saúde, dirigida aos usuários das Redes de Atenção à 
Saúde, com temas julgados urgentes pelos alunos.

“Infarto agudo do miocárdio: como prevenir, reco-
nhecer e agir!” foi o trabalho apresentado pelo grupo 
com o objetivo de informar os principais sintomas e as 
possíveis complicações decorrentes da doença, bem 
como orientar a respeito da prevenção e da necessida-
de de procurar ajuda médica, quando necessária.

A população foi informada, ainda, através de carta-
zes em locais de grande circulação nos hospitais Emí-
lio Carlos e Padre Albino e em determinadas Unidades 
Básicas de Saúde de Catanduva. Neles havia a defi ni-
ção de infarto agudo do miocárdio, a epidemiologia, 
os principais sinais e sintomas, o que fazer/quem pro-
curar caso ocorresse algum desses sinais e a importân-
cia da procura de um serviço médico de urgência de 
forma rápida. Além disso, o vídeo foi divulgado pelo 
Whatsapp. A ação foi desenvolvida no período de ju-
lho a dezembro passado.

O grupo informa que as doenças cardiovasculares 
(DCV), de acordo com a Organização Mundial de Saú-
de, são as principais causas de mortalidade mundial. 
Estima-se que 17.5 milhões de pessoas morram por 
ano por DCV e dessas, mais de ¾ das mortes ocorrem 
em países de baixa a média renda, dentre eles, o Bra-
sil. No entanto, ressalta que a maioria das DCV pode 
ser prevenida. A literatura científi ca sugere que apro-
ximadamente 85% delas sejam atribuídas a compor-
tamentos de risco, como o tabagismo, sedentarismo, 
dieta hipercalórica e consumo exagerado de bebida 
alcoólica.

Das mortes causadas pelas doenças cardiovascu-
lares, 80% ocorrem por infarto agudo do miocárdio 
(IAM) e acidente vascular cerebral. O infarto é a morte 
de uma área do músculo cardíaco por falta de irriga-
ção sanguínea adequada, ocasionando desequilíbrio 
entre oferta e demanda de oxigênio e nutrientes no 
miocárdio. Tal evento é provocado pela ruptura de 
uma placa de ateroma ou trombo, resultando em obs-
trução da artéria.

Estudos revelam taxas de mortalidade geral ao re-
dor de 30%, sendo que metade dos óbitos ocorre nas 
primeiras duas horas do evento e 14% morrem antes 
de receber atendimento médico. O prognóstico des-
ses pacientes depende fundamentalmente da agilida-
de em alcançar um serviço médico e na efi ciência des-
se serviço em obter a reperfusão coronariana o mais 
rápido possível.

Para o grupo, a divulgação de informações relati-

vas ao infarto é fundamental, tendo em vista os eleva-
dos índices de prevalência, mortalidade e morbidade 
da doença, além de seu caráter preventivo por meio 
de mudanças nos hábitos de vida.

O tema “infarto agudo de miocárdio” foi escolhido 
pelo grupo por acometer grande parcela da popula-
ção e por ser doença prevenível, não somente no seu 
âmbito órgão-funcional - coração, mas também nos 
seus fatores que risco que se caracterizam como co-
morbidades que colaboram para um quadro de saúde 
defi ciente, por exemplo, hipertensão, diabetes, sín-
drome metabólica, dentre outros.

O grupo de alunos conclui que tendo em vista que 
grande parte das doenças cardiovasculares é decor-
rente de comportamentos de risco e que o reconheci-
mento do infarto, somado a atitudes pertinentes, está 
associado a melhores prognósticos, é importante o es-
tímulo à divulgação dessas informações. “Apesar dos 
orçamentos limitados, bem como materiais ditos “sim-
ples”, é possível e factível proporcionar informação de 
qualidade à sociedade e promover saúde”, fi naliza.



Bolo de hortelã

Segredos culinários

DATAS
COMEMORATIVAS

Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem 
perder o que, com frequência, poderíamos 

ganhar por simples medo de arriscar.
Autor anônimo

02 – Dia da Oração e do Turismo
03 - Dia do Meteorologista
04 – Dia Mundial da Oração
05 – Dia do Filatelista
06 – Dia Internacional do Optometrista 
07 – Dia do Fuzileiro Naval
08 – Dia Internacional da Mulher
09 – Dia Internacional do DJ
10 – Dia do Sogro
11 – Dia Mundial do Rim
12 – Dia do Bibliotecário
14 – Dia da Poesia e do Vendedor de Livros
15 – Dia do Consumidor e da Escola
16 – Dia do Ouvidor
19 – Dia do Artesão e do Carpinteiro
20 – Dia do contador de histórias
21 – Início do Outono; Dia Internacional para 
eliminação da discriminação racial; Internacio-
nal da Síndrome de Down e Universal do Teatro
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

CURIOSIDADE
Por que o gambá tem cheiro ruim? 

O gambá tem glândulas que produzem um líquido chamado butilmercaptana. Ele só é 
liberado quando o animal se sente ameaçado. O cheiro forte funciona como defesa do gam-

bá, porque afasta os animais predadores. Quando não está em perigo, o gambá, assim como os 
outros animais, tem um cheiro característico.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas. 

Ingredientes

1 xícara (chá) de hortelã 
1 xícara (chá) de água para o chá
2 xícaras (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de óleo
3 maçãs com casca
3 ovos
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de hortelã picado
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo: Faça um chá bem forte com 
a hortelã e a água. Bata no liquidifi cador o chá 
com as folhas, o açúcar, o óleo, as maçãs com 
casca e os ovos. Despeje essa mistura em uma 
tigela e junte a farinha de trigo, a hortelã picada 
e o fermento. Misture. Despeje essa massa em 
uma assadeira untada e enfarinhada. Asse em 
forno médio preaquecido.

Rendimento: 16 porções

Tempo de preparo: 1h

Valor calórico: 222 kcal

Colaboração: Serviço de Nutrição e Dietética do 

Hospital Emílio Carlos

CULINÁRIA

MANCHAS

4. Se você manchou a roupa com café, passe 
rapidamente sobre o local uma pedra de gelo. De-
pois, enxugue com uma toalha. 

5. Você retirará com facilidade as manchas de 
óleo de carro e de piche passando na roupa, depois 
de lavada, um pouco de querosene. Depois, lave a 
roupa novamente. 

6. Para tirar manchas de ferrugem de tecidos 
coloque sal sobre o local manchado, pingue algu-
mas gotas de limão, deixe secar ao sol e depois lave. 

7. Para tirar as manchas que fi cam nas meias 
brancas por causa do uso é bom fervê-las com água 
e algumas fatias de limão. Deixe ferver por alguns 
minutos. Depois, escorra, esfregue bem o local 
manchado com sabão e enxágue. 

8. Para retirar chiclete grudado em tecidos colo-
que sobre ele uma folha de papel e passe o ferro bem 
quente. Assim, o chiclete desgrudará com facilidade.

 Continua. 

BIODÚVIDAS
Você sabe por que os gases nobres são cha-

mados assim?

O termo nobre se refere à ausência de reatividade 
química nesses gases inertes. São seis os gases nobres: 
hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós 
disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos 
ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso 
colhem-se uvas dos espinheiros ou fi gos dos car-
dos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons 
frutos, mas a árvore má dá frutos ruins, nem uma 
árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não 
produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. É 
pelos frutos, portanto, que os conhecereis.

Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delci-

des Montes.

26 – Pimenta vermelha

Tem 60% mais vitamina C do que a pimenta 
verde. Ponha-a em temperos de molhos, carnes e 
frutos do mar. Alguns tipos de pimenta vermelha, 
como a biquinho, são mais suaves. Outros, como a 
malagueta, são mais fortes.

27 – Papaia

Esse tipo de mamão abriga papaína, substân-
cia que quebra proteínas em compostos de fácil 
absorção. Compre o de casca fi rme, sem manchas 
ou rachaduras, e que esteja começando a fi car 
amarelo. Receita cool: sirva em fatias com gengi-
bre e limão. 

28 – Cereja

O suco de cereja reduz a dor muscular, causada 
pelo exercício, aponta estudo publicado no Reino 
Unido. Constatou-se, ainda, melhora na força do 
homem que toma a bebida. Também vale comer a 
fruta in natura. Escolha das mais fi rmes, brilhantes 
e com cabinho – a falta dele indica que elas foram 
colhidas há tempos.

Truques para melhorar sua performance na 
cozinha:

01 – Se você quer reduzir o cheiro do peixe, 
acrescente suco de limão à receita.

02 – Se você quer evitar que os feijões fi quem 
moles, acrescente tomate à receita.

03 – Se você quer amaciar e dar sabor a carnes, 
acrescente uma marinada com vinho branco e ervas.

04 – Se você quer manter as batatas brancas, 
acrescente vinagre na água.

05 – Se você quer evitar que a clara do ovo vaze 
por rachaduras durante o cozimento, acrescente 

Os falsos profetas – Mt 7,15-20 29 alimentos que dão músculos

Truques na cozinha
vinagre na água.

06 - Se você quer dar sabor e aroma a azeites, 
acrescente raspas de lima-da-pérsia. 

Hortelã

A hortelã é considerada uma planta medicinal 
por possuir propriedades digestivas, aromáticas, 
analgésicas, antibacterianas e sedativas. Apresen-
ta em sua composição vitaminas A, B, C, cálcio, 
fósforo, ferro e potássio. Segue, abaixo, receita do 
Programa Cozinha Brasil do SESI.

LAZER E VARIEDADES

Use caixas 
de ovos para 

guardar 
decorações 

de Natal.



Pais têm reunião de orientação pedagógica
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No início do ano letivo, o Colégio Ca-
tanduva realiza reunião para orientação 
sobre a nova rotina escolar com os pais 
ou responsáveis legais dos alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental II. A reunião 
de Orientação Pedagógica foi realizada 
no dia 02 de fevereiro com a participa-
ção de 26 pais.

Na reunião, que se iniciou às 7h00, fo-
ram dadas orientações a respeito do siste-
ma de avaliação, pontualidade no horário 
de entrada e em dias de provas bimestrais, 
informado o calendário de provas, sobre a 
realização de provas substitutivas e recu-
perações, rotina de estudo, bem como a 

Os aprovados são:

- Ana Lara Rosalez – Música/USP Ribeirão Preto
- Juliana Marchesini – Administração/FIPA
- Matheus Oliveira Bomfi m Dias – Informática/FATEC – 3º ano em 2017
- Stefani Craveiros dos Santos – 1º lugar na Pedagogia/FIPA - 3º ano em 2017
- Maria Júlia Gonçalves – Direito e Relações Inter./Unesp e Direito/FIPA - 3º ano em 2017
- Ana Luiza Azevedo - Direito e Relações Inter./Unesp e Direito/FIPA - 3º ano em 2017
- Mariana Meneguesso Simão – Engenharia Civil/Unesp - 3º ano em 2017
- João Pedro Silva – Engenharia de Alimentos/UEMS
- Ana Carolina Gasparini – Nutrição/Unirp
- Ana Carolina Rodrigues – Psicologia/IMES Catanduva
- Enzo Rainho Dardani – Educação Física/FIPA
- Letícia Ronchi Trovó – Nutrição/IMES Catanduva
- Vinícius Penariol Rosa – Direito/FIPA
- Júlia Alves Larocca – Biomedicina/FIPA
- Nayara Pestana – Fisioterapia/IMES, Unilago e Biomedicina/FIPA
- João Lucas Rodrigues – Engenharia de Energia – Unesp e UFABC

Hospitais da Fundação recebem visita técnica

Recepção aos Internos do curso de medicina da FIPA

Toma posse a nova CIPA do AME

Projeto estimula a leitura

Curso Técnico em Enfermagem

Alunos do Colégio Catanduva são 
aprovados em vestibulares

Os hospitais “Emilio Carlos” e “Padre 
Albino” receberam no último dia 11 de 
janeiro equipe técnica da Irmandade de 
Misericórdia de Campinas para visita às 
instalações e o conhecimento em rela-
ção às boas práticas da instituição.

A comitiva de Campinas foi recep-
cionada por equipe multiprofi ssional 
composta pelo administrador hospitalar 
Rogério Bartkevicius; analista da quali-
dade Noel Cunha; gerente de serviços de 
saúde Benedito Rodrigues; supervisor de 
almoxarifado Paulo Fernandes de Souza; 
pela enfermeira coordenadora do Nú-
cleo da Qualidade Maria Cláudia Piccolo 
Barbosa; enfermeira coordenadora do 
Gerenciamento de Leitos Simone Trovó; 

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Al-
bino deram as boas-vindas aos internos 
(alunos do 5º e 6º ano) do curso de Me-
dicina das Faculdades Integradas Padre 
Albino/FIPA no último dia 31 de janeiro, 
às 9h, no Anfi teatro Padre Albino.

Após a saudação dos diretores, a 
equipe técnica abordou assuntos perti-
nentes ao internato e o Serviço Especiali-
zado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho/SESMT e o Núcleo 
da Qualidade dos hospitais divulgaram 
as ações e normas praticadas.

O Grupo de Trabalho de Humaniza-
ção dos hospitais da Fundação auxiliou 
no acolhimento.

O Serviço Especializado em Engenha-
ria de Segurança e Medicina do Trabalho - 
SESMT da Fundação Padre Albino realizou 
de 09 a 13 de janeiro último treinamento 
para os novos integrantes da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes/CIPA, 
Gestão 2017/2018 do Ambulatório Médi-
co de Especialidades/AME. 

Os novos membros da CIPA são Ga-
briela Zanotto Schiave, Presidente; Maria-
na Iossi Cesarini, Berenice Laís de Campos 
Silvestre, Rayani de Souza Tavares, Maria 
de Fátima Franco Garcia, 1a secretária, 
Milene Cristina Dutra, Jaqueline Pereira, 
representantes do Empregador. Josandra 
de Cássia Airoldi, Vice - Presidente, Patrí-
cia  de Carvalho Fracasso, 2a secretária, 
Célia Cruz Rosa Bonezi, Gabriela Fernan-
da Gonçalves de Almeida, Sergio Luis Bol-

No primeiro dia de aula da disciplina 
de Língua Portuguesa do 8º ano do Colé-
gio Catanduva, dia 23 de janeiro, a Profª 
Regiceli B. Farizatto, com o objetivo de 
estimular a leitura, apresentou aos alunos 
os livros que serão manuseados durante 
todo o ano e que fazem parte da Caixa de 
Leitura, que fi ca fi xa na sala de aula.

As aulas do curso Técnico em Enfer-
magem do Colégio Catanduva foram 
iniciadas no dia 24 de janeiro. Os alunos 
foram recebidos pela diretora Profª Tânia 
Maria Mazinini Pimentel, pelo Coorde-
nador Prof. Benedito Carlos Rodrigues e 
pela docente Profª Ana Lúcia dos Santos.

O curso é noturno e tem quatro mó-
dulos semestrais. O ingresso é concomi-
tante com o Ensino Médio ou mediante 

responsável pelo Centro Integrado de 
Humanização Maristela Ribeiro; respon-
sável técnica do Serviço de Enfermagem 
Esmerinda Cavassana; enfermeira co-
ordenadora da Unidade de Urgência e 
Emergência Vanessa Gila; enfermeira da 
Central de Materiais e Esterilização Julia-
na Aparecida Machado Dias e pela nutri-
cionista Mayara Cristina Furlan.

Após a discussão do contexto institu-
cional, os visitantes Silvana Sabatin Billó 
e José Carlos da Silva participaram de vi-
sita guiada.

Os hospitais têm como prática o ben-
chmarking, que é o processo de compa-
ração de serviços e práticas empresariais 
como instrumento de gestão.

zani, Nadir Aparecida da Cruz Carvalho e 
Luzia Araújo Sindra Oliveira são represen-
tantes dos empregados.

No dia 25 de janeiro foi realizada a 
primeira reunião com a posse dos novos 
membros com a participação da Gerente 
Administrativa Renata Aparecida Rocha 
Bugatti, a Gerente Médica Drª Marcela 
Dias Azem Figueiredo, e a Gerente de En-
fermagem Karulini Davoli Prescilio Pólo.

Treinamento

A Equipe de Enfermagem e os Ofi ciais 
de Manutenção do AME participaram de 
treinamento sobre “Solicitação de Manu-
tenção”. O treinamento foi ministrado pelo 
Auxiliar de Edifi cações Jhonatas da Silva de 
Oliveira, do Setor de Manutenção e Obras 
da Fundação, dia 12 de janeiro, às 13h30.

Os pais são orientados a acompanhar a vida escolar do fi lho.

Os livros fi cam na Caixa de leitura, na sala de aula.

Recepção aos Internos da Medicina.

Dezesseis alunos do Colégio Catanduva foram aprovados nos vestibulares 2017 
em diversas faculdades. Entre os aprovados, alguns ainda vão cursar o 3º ano do En-
sino Médio em 2017.

necessidade de acessar o site do Colégio 
para acompanhar tarefas agendadas, da-
tas e conteúdos de provas para estudo.

Além das orientações pedagógicas, 
foi enfatizada a importância da escola x 
família como parceiras nesse período de 
transição da criança do Ensino Funda-
mental I para o Ensino Fundamental II, 
ajudando na organização nas atividades, 
nos materiais escolares, no uso do unifor-
me, na rotina de estudo e na necessidade 
de seguir normas e regras.

No dia 03 de fevereiro foram realizadas 
as reuniões com os pais dos alunos do 1º e 
2º anos do Ensino Fundamental.

Os livros fazem parte do Projeto Alu-
no leitor, realizado anualmente. “A leitura 
é livre, assim como a escolha do livro. O 
projeto estimula os alunos e a leitura em 
equipe, pois no fi nal do ano são com-
putados a classe e o aluno que leu mais 
livros espontaneamente durante o ano”, 
explicou Profª Regiceli.

certifi cado de conclusão e a idade míni-
ma é de 17 anos. Os documentos neces-
sários para a matrícula são cópia simples 
da cédula de identidade (RG) e declara-
ção que está regularmente matriculado 
e cursando a escolaridade exigida ou 
histórico de conclusão do Ensino Médio.

Mais informações pelo fone 3522-4177. 
O Colégio Catanduva fi ca na Rua Monte 
Aprazível, 297, Vila Guzzo, em Catanduva.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Os novos membros da CIPA do AME.

Comunicação/HPA
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Encontro reúne farmacêuticos de Catanduva e região

A importância da adesão farmacológica para 

o tratamento dos pacientes crônicos

Pacientes oncológicos participam de grupo de orientação

PAS realiza curso para gestantes

Treinamento para colaboradores 

Os hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino” realiza-
ram, em parceria com a Secretaria de Saúde de Catan-
duva, encontro com o tema “Atuação clínica do Farma-
cêutico” no dia 1º de fevereiro, a partir das 18h45, no 
Anfi teatro Padre Albino, em Catanduva.

O gerente de serviços de saúde do Hospital Emílio 
Carlos, Benedito Carlos Rodrigues e o administrador 
hospitalar, Rogério Bartkervicius abriram o evento e o 

O Hospital Emílio Carlos realizou em janeiro simulação 
realística com os profi ssionais da equipe multidisciplinar 
para a discussão dos casos ambulatoriais evidenciando 
a importância da adesão ao tratamento medicamentoso 
proposto. A enfermeira supervisora dos ambulatórios de 
ensino, Christiane Leite Marri, apresentou a rotina de tra-
balho e esclareceu as dúvidas dos colaboradores por meio 
da amostragem dos prontuários.

Publicações de trabalhos internos destacam a impor-
tância da adesão ao tratamento. De acordo com o far-
macêutico do Hospital Emílio Carlos, Belmiro Morgado 
Júnior, o esclarecimento de todos os envolvidos no pro-
cesso de saúde é fundamental para o que doente crônico 

A equipe multidisciplinar do Serviço de Quimiotera-
pia da Fundação Padre Albino realiza desde novembro 
do último ano reuniões periódicas para a troca de infor-
mações entre os pacientes em tratamento oncológico e 
acompanhantes/familiares. A ação integra o planejamen-
to institucional de humanização do atendimento. Além 
do acolhimento individual, com o grupo de orientação, os 
pacientes podem compartilhar as experiências em grupo 
e esclarecer as dúvidas com os diferentes profi ssionais.

De acordo com a enfermeira responsável pelo Servi-
ço de Quimioterapia, Érika Fachim, o projeto é um auxi-
liador na manutenção do tratamento. “A atividade pro-
porciona maior interação entre o paciente e a equipe 
multiprofi ssional, o que resulta na adesão às condutas 
clínicas com o devido suporte emocional”, explica.

Além da enfermeira responsável, participaram do úl-
timo encontro Patrícia Carla Ramos, nutricionista; Maria 
Cláudia do Prado Lopes, psicóloga, e Rafaela Gomes Maciel, 

O Padre Albino Saúde/PAS realizou mais uma edição 
do Bebê de A a Z nos dias 6 e 8 de fevereiro, a partir das 
19h20, no anfi teatro Padre Albino. O curso de gestantes 
foi direcionado às gestantes benefi ciárias e interessadas 
da comunidade.

A atividade integra uma das linhas de cuidado da Me-
dicina Preventiva e tem como objetivo preparar a mulher 
para a maternidade, através da difusão de informações  
sobre o parto e o cuidado da criança; sobre hábitos de 
vida e higiene pré-natal; sobre a manutenção essencial 
de estado nutricional apropriado; sobre manifestações 
físicas próprias da gravidez; sobre doenças próprias da 
gestação e ainda orientar psicologicamente a gestante 
para a maternidade.

O obstetra Dr. Ricardo Antonio Vick abordou a impor-
tância do pré-natal e esclareceu as dúvidas sobre o parto 
cesariano. O tema “Aleitamento materno e parto normal” 
foi abordado pela enfermeira obstetra Drª Denise Gonza-
lez Stellutti de Faria. As gestantes receberam orientações 
sobre a pega correta do bebê na hora da amamentação 
e dicas sobre os cuidados com as mamas.

As gestantes participantes puderam conhecer mais 
sobre o desenvolvimento do bebê com a pediatra Drª 
Gracy Helen Gaetan Afonso. A nutricionista Letícia Fi-
gueiredo Tuma falou sobre a qualidade de vida durante 
a gestação e os cuidados com a alimentação da mãe e do 
bebê. Já a psicóloga Marina Colombo Amarante Marton 
explicou as questões específi cas relacionadas à saúde 
mental da gestante.

Na ocasião, as gestantes foram convidadas a conhe-
cer a Maternidade do Hospital Padre Albino, referência 
em qualidade e humanização. Ao fi nal do evento as par-
ticipantes foram contempladas com kits do PAS e de par-
ceiros do plano de saúde.

Os colaboradores do Hospital Emílio Carlos participa-
ram no último dia 26 de janeiro, às 14h, de treinamento 
sobre as técnicas básicas de higienização hospitalar, higie-
nização de mãos e gerenciamento de resíduos sólidos.

A enfermeira responsável pelo Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar, Elisabete Aparecida Oliveira, explicou 
sobre as normas de higienização de mãos e as precauções 
e isolamentos. Já o técnico de Segurança do Trabalho, Car-
los Henrique Ornellas apresentou o Programa de Geren-
ciamento de Resíduos Sólidos em Ambiente de Saúde e 
questões técnicas como a utilização de equipamentos de 
proteção individual e a prática da norma regulamentado-
ra NR32, que estabelece as diretrizes básicas para a prote-
ção à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.

tenha o acesso à medicação de alto custo, por exemplo. 
“O hospital desenvolve ações para que o tratamento far-
macológico seja assertivo por meio do envolvimento da 
rede assistencial de cuidados com a contra-referência e 
da preceptoria aos internos do curso de Medicina da FIPA 
com a propagação do acesso às tecnologias disponíveis 
no sistema público”, diz.

  Para o gerente de serviços de saúde do “Emílio Car-
los”, Benedito Rodrigues, a capacitação dos profi ssionais 
é fundamental para a qualifi cação do atendimento aos 
usuários do SUS e a discussão dos casos clínicos é uma fer-
ramenta auxiliadora para a melhoria contínua do processo 
de trabalho. 

assistente social. Sempre que possível, as reuniões contam 
também com a participação do farmacêutico e do médico.

Na ocasião, os pacientes recebem um guia institucional 
elaborado pela equipe de oncologia com informações so-
bre os tratamentos (quimioterapia e radioterapia), além de 
outras informações pertinentes ao pacientes com câncer.

Participantes e equipe do PAS.

O treinamento foi ministrado para colaboradores do 
Hospital Emílio Carlos.

Grupo de Orientação Quimioterapia.

te possa obter mais benefícios”, afi rma o farmacêutico.
Além da atualização teórica, o evento propôs uma 

mesa redonda com o Dr. Pedro Eduardo Menegasso, Dr. 
Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior, Dr. José Vanilton de 
Almeida, Drª Rosana de Gasperi Pagliuso, farmacêutica, 
professora e coordenadora do curso de pós-graduação 
em farmacologia clínica da Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto/FAMERP, e Belmiro Morgado Ju-
nior para o debate de temas atuais ligados à área.

Em comemoração ao Dia do Farmacêutico (20 de 
janeiro), a comissão organizadora homenageou o pro-
fi ssional catanduvense Marco Antonio Broglia, formado 
em 1971 na Unesp de Araraquara e pós-graduado pela 
Unaerp em Administração Hospitalar em 1979. O farma-
cêutico atuou durante 22 anos no hospital psiquiátrico 
Mahatma Gandhi, sendo voluntário por cerca de dez 
anos. Além disso, Marco foi responsável técnico em San-
ta Fé do Sul e Catanduva, cidade última onde também foi 
proprietário de uma farmácia no centro da cidade.

O evento contou com o apoio do CRF/SP e Minis-
tério da Saúde. Os inscritos participaram de coquetel 
oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Catan-
duva e pelas empresas Soquímica, Rede Central e Se-
guralta Seguros. A ambientação dos espaços foi cedida 
pela Focolare Decorações.

Presidente do Conselho Regional de Farmácia/CRF do 
Estado de São Paulo, Dr. Pedro Eduardo Menegasso, e 
o Vice-Diretor da Seccional do CRF de São José do Rio 
Preto e Secretário da Saúde de Catanduva, Dr. Ronaldo 
Carlos Gonçalves Júnior, cumprimentaram os presentes.

Benedito evidenciou a importância do farmacêuti-
co para a instituição e informou que há a intenção em 
sediar outros eventos relacionados à área, uma vez que 
a integração entre os profi ssionais é necessária para a 
prestação de serviços à comunidade. Rogério ressaltou 
a satisfação em relação à adesão ao encontro e colocou 
a instituição, que tem o ensino e a saúde como vocação, 
à disposição dos participantes. De acordo com o farma-
cêutico do Hospital Emílio Carlos, Belmiro Morgado 
Junior, o objetivo do evento foi reunir os profi ssionais 
e estudantes da cidade e região para debater a impor-
tância da farmácia clínica. 

A palestra “Atuação clínica como perspectiva para a 
valorização do profi ssional farmacêutico” com o Dr. José 
Vanilton de Almeida integrou a programação. Para Vanil-
ton, iniciativas como a da Fundação Padre Albino e dos 
seus parceiros permitem o compartilhamento de infor-
mações que é fundamental para a prática da clínica. “É 
preciso que o farmacêutico exerça a sua profi ssão com 
amor e preste a assistência necessária para que o pacien-

O farmacêutico Marco Antonio Broglia, na foto com a 
farmacêutica Josiane Gabas, foi homenageado.
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Medicina da FIPA está entre as 

16 melhores do exame do Cremesp

Biomedicina promove integração entre alunos

Docente integra Comissão científi ca 

da Sociedade de Pneumologia

Medicina inicia aulas da sua 48ª turma

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo/Cremesp divulgou dia 08 de fevereiro passado, 
os resultados do seu Exame de 2016 apontando que 
mais da metade dos recém-formados em escolas mé-
dicas do Estado foi reprovada na avaliação. Como em 
anos anteriores, as escolas médicas paulistas privadas 
tiveram maior percentual de reprovação que as pú-
blicas. No entanto, houve aumento de reprovação em 
comparação ao Exame de 2015 entre os egressos das 
instituições públicas, passando de 26,4% para 37,8%. Já 
entre os cursos de Medicina privados, 66,3% dos alunos 
foram reprovados em 2016, também superando os re-
sultados de 2015, com 58,8%.

Das 30 escolas participantes no exame, o curso de 
Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) 
está na lista das 16 escolas que tiveram média de acer-
to igual ou maior a 60% entre seus alunos (dez são pú-
blicas e seis privadas). 65 alunos do curso de Medicina 
que se formaram em 2016 fi zeram a prova no dia 16 de 
outubro último. O Cremesp divulgou a relação dessas 
16 escolas em ordem alfabética, o que não confi gura 
ranking entre as instituições. São elas:
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa São Paulo;
Faculdade de Medicina de Jundiaí; 
Faculdade de Medicina de Marília; 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto; 
Faculdade de Medicina do ABC; 
Faculdades Integradas Padre Albino; 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas; 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 
Universidade de Ribeirão Preto; 
Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto; 
Universidade de São Paulo - São Paulo; 
Universidade de Taubaté; 
Universidade Estadual de Campinas; 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; 
Universidade Federal de São Carlos
Universidade Federal de São Paulo
(Fonte: Fundação Carlos Chagas/Cremesp)

A prova, que é realizada há 12 anos, foi composta 
por 120 questões de múltipla escolha, com cinco alter-
nativas de respostas. Com duração de até cinco horas, 
abrangeu as principais áreas da Medicina: Clínica Médi-
ca, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia, 
Saúde Pública e Epidemiologia, Saúde Mental, Bioética 
e Ciências Básicas. Para aprovação, o candidato deveria 
responder corretamente a 72 questões, o que corres-

Os alunos de todas as turmas do curso de Biome-
dicina da FIPA se reuniram no Anfiteatro Padre Albino 
na noite do dia 07 de fevereiro para integração com 
os ingressantes de 2017 antes do início efetivo das 
aulas. Os atuais alunos, egressos e o corpo docente 
mostraram a evolução e o crescimento do curso que, 
apesar de recente, já apresenta resultados expres-
sivos, como a inserção dos estudantes em estágios 
na UPA e, a partir deste ano, nas Unidades Básicas de 
Saúde de Catanduva.

De acordo com a Coordenadora Ana Paula Girol 
é importante que os calouros tenham conhecimen-
to das diversas possibilidades que o curso apresenta, 
como os projetos de extensão, parcerias internacio-
nais, estágios, iniciação científi ca, entre outras ativida-
des, pois, dessa forma, conseguem se planejar para a 
vida acadêmica que iniciam. “Também aproveitamos 
para apresentar os eventos, calendário de provas, 
todo o corpo docente, a metodologia de ensino e a 
grade curricular. Nossa intenção foi despertar o inte-
resse do aluno para a grandiosidade do curso através 
de uma apresentação colaborativa com slides, fotos e 
depoimentos”, contou.

Como atividade cultural, alunas do terceiro e quarto 
anos fi zeram apresentações musicais e, ao fi nal, foi ofe-
recido um coff ee end aos participantes.

ponde a um percentual de acertos de 60%. A prova foi 
aplicada pela Fundação Carlos Chagas e os critérios e 
a metodologia foram os mesmos utilizados e validados 
nos exames anteriores. 

Para o grupo de participantes de escolas do Esta-
do de São Paulo (2.677) no Exame de 2016, a média de 
acertos para o conjunto de conteúdo foi de 57,2. Abaixo 
de 60% de acertos, o resultado por conteúdo é conside-
rado insatisfatório, o que aconteceu com sete das nove 
áreas que abrangem a prova. As médias mais baixas 
foram obtidas em Saúde Pública/Epidemiologia (49,1), 
Pediatria (53,3), Obstetrícia (54,7).

A partir de 2015, a participação no Exame do Cre-
mesp passou a ser critério para acesso a importantes 
programas de Residência Médica e, também, para par-
ticipação em concursos públicos nos âmbitos estadual 
e municipal. Dentre as instituições que consideram o 
Exame do Cremesp como critério para contratação es-
tão as secretarias de Saúde do Estado e do Município 
de São Paulo, os hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês 
e Oswaldo Cruz, entre outros.

O Exame também passa a ser considerado para in-
gresso nos programas de Residência Médica nas Facul-
dades de Medicina do ABC, de São José do Rio Preto, 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Santa 
Casa de São Paulo, Universidade de Santo Amaro (Uni-
sa), Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas 
e, também, os hospitais do Servidor Público Estadual 
(Iamspe), Albert Einstein, Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz.

Em 2017, o Exame do Cremesp ganhou a adesão do 
Hospital do Coração (HCor), que passará a considerá-lo 
entre os critérios de avaliação para Residência Médica. 
Em todos os casos, a exigência é condicionada apenas 
à participação no Exame, independentemente da nota 
que o recém-formado tenha obtido na prova. O Conse-
lho não divulga, de forma alguma, nem aos emprega-
dores e programas de Residência Médica, as notas dos 
participantes.

A Coordenadora do curso de Medicina da FIPA, 
Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, se disse orgulhosa 
e gratifi cada por mais essa conquista. “É o resultado de 
um trabalho coletivo de alunos, docentes, funcioná-
rios, Coordenação Pedagógica e Direção da FIPA, bem 
como da Diretoria Administrativa da Fundação e Ad-
ministração dos Hospitais Emílio Carlos e Padre Albi-
no, que não medem esforços para elevar a qualidade 
de nossa querida FAMECA”.

O docente do curso de Medicina da FIPA, Dr. Mar-
celo Ceneviva Macchione, foi escolhido pela nova ges-
tão da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisio-
logia para ser um dos quatro membros da Comissão 
científi ca do Departamento de Função Pulmonar para 
o biênio 2017/2018, sob a coordenação da Profª Drª 
Sílvia Carla Rodrigues.

Os demais integrantes são o Prof. Dr. André Luís Pe-
reira de Albuquerque, Diretor do Laboratório de Fun-
ção Pulmonar do Hospital Sírio-Libanês, e o Prof. Dr. 
João Marcos Salge, Responsável pelo Laboratório de 
Função Pulmonar do Incor-FMUSP. Um dos principais 
objetivos dessa gestão é atualizar a Diretriz Brasileira 
de Função Pulmonar, que há 15 anos não é revisada. 
Além disso, Dr. Marcelo foi convidado para ministrar 
uma aula no Programa de Educação Continuada (PEC) 
daquela Sociedade sobre Teste de Broncoprovocação. 
As aulas são transmitidas online para que os associa-
dos possam atualizar-se à distância.

Na manhã do dia 13 de fevereiro passado, o diretor 
geral das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), 
Nelson Jimenes, realizou a abertura ofi cial das aulas da 
XLVIII Turma de Medicina. Ele informou aos novos alu-
nos sobre o surgimento da Fundação e a importância 
de seu idealizador para o desenvolvimento da cidade e 
microrregião não somente no setor da saúde, mas tam-
bém educacional e principalmente social.

Após a explanação do diretor geral, a coordenadora 
do curso, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, também 
conversou com os ingressantes. “Depois de intenso 
trabalho de preparação, essa é a primeira turma de 
Medicina da FIPA formada por 100 alunos já que, para 
este ano, houve a abertura de 36 novas vagas, o que é 
motivo de muito orgulho para nós. Podem ter certeza 
de que estamos prontos para esse desafi o”, concluiu. O 
Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti, professor e ex-aluno do cur-
so, Diretor Técnico dos hospitais da Fundação e Médi-
co Chefe das UTIs, ministrou palestra motivacional aos 
novos alunos. Em seguida, divididos em grupos, os alu-
nos fi zeram visita guiada aos laboratórios de ensino, ao 
Museu de Histopatologia e a Biblioteca. As visitas foram 
feitas com a turma separada em seis grupos de cerca de 
16 alunos, na forma de rodízio.

No período da tarde, a partir das 14h00, recebe-
ram informações gerais e foram apresentados os ho-
rários, a matriz curricular e o Centro Acadêmico “Emí-
lio Ribas”. A programação elaborada se estendeu até 
a sexta-feira (17).

Vestibular

A VUNESP divulgou no dia 27 de janeiro a relação 
dos aprovados no Vestibular 2017 do curso. Na lista 
dos 100 aprovados eram de Catanduva: Leonardo Ja-
comini Marra, 47º colocado, e Gabriela Mello Tartari, 
49ª colocada. 2.841 candidatos se inscreveram para 
o Vestibular.

Segunda turma

O curso realizou dia 19 de janeiro, às 20 horas, no 
Maison Buff et Ge-Vera, a cerimônia festiva da colação 
de grau da sua II Turma, composta por 40 formandos. 
O Prof. Ms Daniel Henrique Gonçalves foi o Patrono da 
turma e a Profª Drª Andreia de Haro Moreno a Paraninfa. 
O evento contou com a presença do Dr. Durval Rodri-
gues, diretor do Conselho Regional de Biomedicina. A 
Profª Drª Wanessa Silva Garcia Medina e a funcionária 
Melina Mizusaki Iyomassa Pilon foram homenageadas.

Alunas do próprio curso fi zeram apresentações 
musicais aos novos alunos.

O Diretor Geral da FIPA falou sobre a Fundação e 
seu patrono, Padre Albino
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FIPA recebe Comissão do MEC para 

transformação em Centro Universitário

FIPA realiza curso para Preceptoria

Administração abre inscrições 

para curso de Matemática

Recepção aos alunos de sete cursos

Organize suas contas e economize

Retifi cação

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) rece-
beram dia 08 de fevereiro passado Comissão instituí-
da pelo INEP-MEC para avaliação institucional externa 
para transformação em Centro Universitário.

A Comissão formada pela Profª Drª Lígia Maria Mo-
reira Dumont, Coordenadora, da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), pelo Prof. Dr. Francisco Arnol-
do Nunes de Miranda, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), e pelo Prof. Dr. Leandro Gon-

çalves de Oliveira, da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), se apresentou à Mantenedora, sendo recebida 
pelo presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, pelo Diretor Geral da FIPA, 
Dr. Nelson Jimenes, e pelo Gestor Educacional Admi-
nistrativo e Coordenador Pedagógico, Prof. Dr. Anto-
nio Carlos de Araújo.

Os dirigentes deram as boas-vindas à Comissão e 
falaram sobre a Fundação e a FIPA. Em seguida, a Profª 
Lígia, em nome da Comissão, agradeceu e disse que a 
fi nalidade é a melhoria da qualidade do ensino, sempre 
respeitando as peculiaridades do local. A Comissão fi -
cou em Catanduva até o dia 11.

As faculdades isoladas da Fundação Padre Albino 
foram integradas em 2007 surgindo a FIPA, que ofe-
rece oito cursos: Administração, Biomedicina, Direi-
to, Educação Física – Bacharelado, Educação Física 
– Licenciatura, Enfermagem, Medicina e Pedagogia, 
distribuídos em dois câmpus – Sede, na Rua dos Estu-
dantes, 225, Parque Iracema, e São Francisco, na Rua 
Seminário, 281, São Francisco.

A instalação

De acordo com o Gestor Educacional Administrativo e 
Coordenador Pedagógico da FIPA, Prof. Dr. Antonio Carlos 
de Araújo, após a visita de credenciamento, há um trâmite 

Profi ssionais vinculados à Rede de Atenção à Saú-
de do SUS iniciaram, dia 26 de janeiro último, o Curso 
de Desenvolvimento de Competência Pedagógica para 
Prática da Preceptoria. O grupo, formado por 40 par-
ticipantes, conta com docentes, assessores técnicos e 
médicos que atuam na orientação dos alunos em ativi-
dades práticas na rede pública de saúde.

De acordo com a coordenadora do curso de Medici-
na, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, os encontros se-
rão totalmente patrocinados pela FIPA e aplicados pela 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Botucatu, 
com apoio da Associação Brasileira de Educação Médi-

 Interessados em prestar concursos de qualquer 
natureza já podem se preparar para iniciar os estudos. 
Estão abertas as inscrições para o curso de Matemáti-
ca Comercial para Concursos na Secretaria do Câmpus 
São Francisco da FIPA, promovido pelo curso de Ad-
ministração.

As aulas serão ministradas aos sábados, das 13 às 17 
horas, pelo Professor e Mestre em Administração Mar-
cílio Antônio Bortoluci e os encontros estão marcados 
para os dias 01, 18 e 25 de março, 01 e 08 de abril, 06 
e 13 de maio. O investimento para participar do curso, 
que contará com emissão de certifi cado para Ensino/
Extensão de 30 horas, é de R$ 80,00 (10 vagas) para o 
público externo e R$ 60,00 (30 vagas) para alunos, ex
-alunos e funcionários da Fundação Padre Albino.

O Câmpus São Francisco da FIPA fi ca na Rua Seminá-
rio, 281, São Francisco.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), atra-
vés do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), promo-
veram, no Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, no 
Câmpus Sede, dia 6 de fevereiro último, às 19h30, aula 
inaugural para recepcionar os alunos dos cursos de Ad-
ministração, Biomedicina, Direito, Educação Física Li-
cenciatura, Educação Física Bacharelado, Enfermagem 
e Pedagogia, ingressantes de 2017.

O Diretor Geral Nelson Jimenes, declarando ini-
ciado o ano letivo, disse aos novos alunos que eles 
estarão na instituição pelos próximos anos e por isso 
devem se sentir em casa, reafirmando o compromis-
so da FIPA de sempre fazer o melhor. Em seguida in-
formou a área de atuação de cada curso, falou sobre 
a implantação das faculdades integradas, de Padre 
Albino, dos Núcleos existentes, do voluntariado e, 
por fim, sobre a Fundação Padre Albino, apresentan-
do seu quadro diretivo.

A CIPA/Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes das Faculdades Integradas Padre Albino, em parce-
ria com as CIPAs da Coordenadoria Geral e do Hospital 
Emílio Carlos, promoveu dia 25 de janeiro, às 14h30, 
na sala de espera do Glaucoma, a palestra “Saúde Fi-
nanceira: organize suas contas e economize” para fun-
cionários interessados.

O palestrante foi o Prof. André Franco, docente do 
curso de Administração da FIPA.

A Unidade de Tratamento para Queimados/UTQ do 
Hospital Padre Albino recebeu a doação no valor de R$ 
171.938,00 de 13 (treze) Rotarys Clubs. Em tempo, re-
tifi camos a informação veiculada na edição de janeiro 
de 2017 com a citação apenas do Rotary Catanduva e 
ressaltamos a iniciativa conjunta dos demais clubes. A 
instituição agradece e evidencia tão honrosa ação, pois 
o subsídio global do Rotary proporcionou mais quali-
dade no atendimento aos pacientes da UTQ por meio 
dos modernos equipamentos hospitalares adquiridos.

no MEC até a publicação da Portaria de credenciamento 
como Centro Universitário Padre Albino/Unifi pa. Para ele, 
provavelmente nos próximos três meses ou pouco mais.

O Prof. Antonio Carlos explicou que como Centro Uni-
versitário, a Unifi pa ganha autonomia universitária, po-
dendo abrir ou fechar cursos, conforme demandas, assim 
como a expedição de diplomas, o que antes somente o 
MEC podia fazê-lo. “A matriz organizacional-acadêmica 
também sofrerá alterações, isto é, teremos uma estrutura 
mais complexa de pró-reitorias e coordenadorias de ins-
titutos. Por exemplo, o Centro Universitário Padre Albino 
terá quatro institutos: Instituto de Ciências Sociais Aplica-
das; Instituto de Ciências da Educação; Instituto de Ciên-
cias da Saúde e Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, 
que funcionarão como unidades acadêmico-administrati-
vas, dando mais agilidade aos processos de implementa-
ção de políticas acadêmicas, sobretudo”, fi nalizou.

Após a exibição do vídeo institucional, o Coordena-
dor do NAE, Prof. Joacyr Vargas, apresentou os respon-
sáveis pelos apoios do Núcleo – Jurídico, Financeiro, 
Cultural e Psicopedagógico e os alunos assistiram a um 
vídeo sobre as atividades realizadas em 2016. A Asses-
sora de Redes Sociais, Érika Martino, apresentou o site, 
a página no Facebook e o personagem social Edu.

A recepção foi encerrada com apresentação de dan-
ças pelos alunos do curso de Licenciatura em Educação 
Física e do estúdio Alexandre Mendes Ballet, ambos sob 
a responsabilidade do Prof. Alexandre Mendes, e alunos 
do Bacharelado promoveram atividade lúdica que en-
volveu todos os presentes.

A recepção contou com a presença do Gestor Edu-
cacional Administrativo e Coordenador Pedagógico da 
FIPA, Antônio Carlos de Araújo, do presidente da Direto-
ria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues 
Amarante, e professores dos cursos. 

ca (ABEM).  O curso é coordenado pelas Profª Drª Denise 
Herdy Afonso e Lia Márcia Cruz da Silveira, da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, tendo como tutores os 
professores doutores Alessandra Ribeiro, do curso de 
Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, Aristi-
des Palhares e Laís Navarro, da Faculdade de Medicina de 
Botucatu.  “O objetivo é desenvolver modelos de curso 
que promovam a aquisição e aperfeiçoamento de com-
petências pedagógicas em profi ssionais da saúde que 
atuam como preceptores em Estágio Supervisionado e 
Programas de Residência”, explicou a coordenadora.

O curso será encerrado dia 30 de maio deste  ano.

Da esquerda para direita: Prof. Arnoldo, Dr. Ama-
rante, Profª Lígia, Dr. Jimenes, Prof. Toninho e Prof. 
Leandro quando da apresentação à Mantenedora.

Dr. Nelson Jimenes declarou iniciado o ano 
letivo de 2017.

Apresentação dos membros do NAE.
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BRONCOSCOPIA

•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. 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. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. 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

DERMATOLOGIA 

•Drª Ana Flávia  Dias Pattini - Rua Maranhão, 1405 - Fones 3525-3139 e 3525-3503

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

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

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. 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

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

Instituto Jorge de Medicina

•Dr. Bruno C. Sabino  - Rua 13 de Maio 1269  -  Tel: (17) - 3522-5396

NEFROLOGIA

•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a e potenciais evocados audivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera  - •Dr. Emílio Herrera Júnior

 Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 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
•Dr. Walter Appendino - Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

PEDIATRIA

•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E  ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS

•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. 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
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Núcleo da Qualidade trabalha na manutenção do Programa 5S
O Núcleo da Qualidade dos hos-

pitais “Emilio Carlos” e “Padre Albino” 
iniciou em janeiro as atividades para a 
consolidação do Programa 5S, que visa 
o aperfeiçoamento de aspectos como 
a organização, limpeza e padronização 
no ambiente de trabalho. As ações têm 
como objetivo motivar os colaborado-
res para a cultura do processo educa-
cional que vai além da manutenção do 
programa de organização.

O analista da qualidade Noel Mes-
sias da Cunha assumiu a coordenação 
do programa em 2017. De acordo com 
o profi ssional, o 5S preza pela simplici-

dade dos atos, porém esse conceito não 
torna o programa menos importante 
que os demais. “O 5S é a base para qual-

quer outra intervenção de qualidade 
que a empresa pretenda realizar”, diz.

Segundo o setor de qualidade, o 

ano de 2017 será repleto de treinamen-
tos teóricos e práticos para auditores e 
lideranças.
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Medicina do Trabalho reforça a importância 

da vacinação contra a febre amarela

Programa para desenvolvimento 

de líderes encerra 2ª turma

Caravana da Filantropia vai a Brasília em março

Novos médicos residentes serão recebidos dia 02 de março

Faculdade da Terceira Idade recebe inscrições

O Setor de Medicina do Trabalho da Fundação Pa-
dre Albino encaminhou mensagem a todos os setores 
solicitando o reforço aos colaboradores sobre a impor-
tância da atualização vacinal, principalmente contra a 
febre amarela.

A campanha de vacinação contra a febre amarela 
foi intensifi cada em Catanduva depois de oito macacos 
morrerem com suspeita da doença na região. Exames 
confi rmaram que três deles realmente morreram por 
causa da febre amarela. Os casos positivos foram en-
contrados na região da rodovia Chafi k Saab, que liga 
Catanduva a Elisiário.

Segundo o infectologista Ricardo Santaella, docen-
te do curso de Medicina da FIPA, a grande preocupação 
quando um macaco morre de febre amarela é que os 
mosquitos hemagogus e sabetes, que transmitem o ví-
rus na zona rural, podem picar alguém que mora por 
perto e essa pessoa, ao ir para a cidade, pode ser picada 
pelo Aedes aegypti e, assim, transmitir a doença entre 
os humanos.

Já foram encontrados macacos com febre amarela 
em Catiguá, Ibirá, Potirendaba, Severínia, Cajobi, Adol-
fo e São José do Rio Preto. Urupês, Cedral, Mendonça e 
Jaci também tiveram registros de macacos mortos, mas 
como os corpos estavam em avançado estado de de-
composição, não foi possível fazer exames para saber 

O Programa para  Desenvolvimento de Líderes 
(PDL) da Fundação Padre Albino encerrou sua segun-
da turma dias 19 e 28 de dezembro último. Os temas 
trabalhados inspiraram os líderes participantes a atua-
rem como agentes transformadores em seu ambiente 
de trabalho, disseminando internamente as boas prá-
ticas aprendidas para os funcionários e clientes.

Segundo informações do Núcleo de Educação Per-
manente, responsável pelo programa, no Hospital Pa-
dre Albino os Supervisores em Técnicas Radiológicas 
Wandrea Cristina do Nascimento e Sérgio Luís Bartolo-
meu aderiram ao projeto “Quem eu sou faz a diferen-
ça”, que consiste em reconhecer os funcionários que 
fazem a diferença no ambiente de trabalho. No Hos-
pital Emilio Carlos, a Supervisora do SAME/Serviço de 
Arquivo Médico e Estatística, Cecília Nogueira, aderiu 
à ideia vinculada ao tema” Retenção de talentos” e im-
plantou naquele setor o “Pote da gratidão”, contagian-
do toda sua equipe com bilhetes de agradecimento.

O programa teve início em fevereiro de 2016 e é 
voltado para os líderes em início de carreira e profi s-
sionais que buscam nova visão sobre liderança. Os en-
contros de uma hora e trinta minutos são realizados 
em duas turmas (manhã e tarde), uma vez ao mês, na 
sala D2 da FIPA e no Anfi teatro Padre Albino, conforme 
cronograma pré-estabelecido.

Em 2017 os temas serão Avaliação de desempe-
nho; Inteligência emocional no trabalho; Programa-
ção Neurolinguística – Conceitos básicos; Liderança 
e seus desafi os; Crise e mudanças; Marketing pessoal; 
Qualidade de vida no trabalho; Empreendedorismo; 
Você está apto para capacitar sua equipe? e Autoco-
nhecimento.

Mais informações com o Núcleo de Educação Per-
manente no ramal 3278.Em ato organizado pelo FONIF – Fórum Nacional 

das Instituições Filantrópicas, com apoio da FEHOSP 
Associadas, pela valorização do setor filantrópico, a 
“Caravana da Filantropia”, estará em Brasília nos dias 
14, 15 e 16 de março.

De acordo com Edson Rogatti, Diretor-presiden-
te da Fehosp, “a importância das filantrópicas já foi 
demostrada muitas vezes às autoridades, mas ainda 
é preciso fazer mais”. Rogatti lembra que no final de 
2016 uma pesquisa realizada pelo FONIF revelou que 
as filantrópicas geram 1,3 milhões de empregos e 
realizam 161 milhões de atendimentos, além de re-

A Comissão de Residência Médica (COREME) do cur-
so de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) recebe os novos Médicos Residentes no próximo 
dia 02 de março, às 8h00, na sala de aula D1 (2º andar), 
no Câmpus Sede.

De acordo com o Dr. Eduardo Marques da Silva, Co-
ordenador da COREME, todos os anos a recepção tem 

se tinham a doença.
Os funcionários que tiverem dúvidas devem entrar 

em contato com Tatiane Kratuti Devitto, Enfermeira do 
trabalho, pelo ramal 3249.

Como se proteger

De acordo com o Ministério da Saúde, a única for-
ma de evitar a febre amarela é através da vacinação. Ela 
está disponível gratuitamente durante todo o ano na 
rede SUS (Sistema Único de Saúde). O Ministério reco-
menda a vacina para pessoas a partir de nove meses 
de idade que vivem nas áreas endêmicas ou viajarão 
para lá e a partir dos seis meses, em situações de sur-
to. Quem já teve a doença fi ca protegido pelo resto da 
vida. A vacina é oferecida em postos de saúde, aeropor-
tos e centros de imunobiológicos especiais.

Até 2014, acreditava-se que era preciso tomar a 
vacina a cada dez anos. Contudo, a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) passou a considerar que após os 
cinco anos de idade, uma única dose é sufi ciente para 
garantir a imunização contra a doença. No entanto, o 
Ministério da Saúde mantém, como medida adicional 
de proteção, o esquema de duas doses da vacina febre 
amarela no calendário nacional, sendo uma dose aos 
noves meses de idade e um reforço aos quatro anos.

tornar para a sociedade R$ 5,92 do valor investido 
em imunidades e isenções. “Este é o momento de 
mostrar estes números, ressaltando que o setor fi-
lantrópico corre o risco de ser penalizado na reforma 
tributária, que comprometerá a sustentabilidade das 
instituições e comprometerá o atendimento em saú-
de, educação e assistência social. Vamos mostrar aos 
parlamentares que estamos à beira de um colapso”.

A Fehosp está pedindo às associadas para agen-
darem um horário com os parlamentares de relacio-
namento e informar o FONIF através do e-mail solan-
ge@santamarcelina.edu.br

como objetivo dar as boas-vindas aos participantes dos 
programas de Residência Médica e apresentar os repre-
sentantes da Diretoria Administrativa, Direção Clínica, 
Direção Técnica e docentes responsáveis.

No dia 21 de fevereiro, às 20h00, no Anfi teatro Padre 
Albino, houve a solenidade de encerramento dos Médi-
cos Residentes de Clínica Médica e de UTI.

Pessoas com 60 anos ou mais, interessadas em 
aprender, se divertir e exercitar já podem se inscrever 
para a nova turma da Faculdade da Terceira Idade das 
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA). As aulas 
terão início no dia 07 de março próximo.

De acordo com a coordenadora do Projeto, Lu-
ciana de Souza Cione Basto, o curso tem caráter in-
formativo e não é obrigatório que o candidato tenha 
cursado o Ensino Médio. “As aulas são ministradas no 
Câmpus Sede da FIPA toda terça e quinta-feira, das 
14 às 17 horas. Na programação temos palestras so-
bre temas variados e atuais e também contamos com 
a prática de atividades físicas diversas e um café da 
tarde para propiciar a integração entre os alunos”.

A Faculdade da Terceira Idade é um Projeto de 
Extensão do curso de Educação Física - Licenciatura 
da FIPA e neste ano completa duas décadas. “A pro-
gramação é desenvolvida de março a dezembro e a 
mensalidade é de R$ 60. Nosso objetivo é proporcio-
nar conhecimento, bem estar e incentivo a um públi-
co que ainda tem muito a contribuir com a socieda-
de”, completou a coordenadora.

 Terceira Idade também oferece atividades 
físicas diversas.

Pote da gratidão no SAME do “Emílio Carlos”

Arquivo

A Fundação Padre Albino precisa captar R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o 
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do 
Hospital de Câncer de Catanduva. Confi ra o que foi arre-
cadado até 31/01/17:

Eventos e doações ........................................................R$ 929.554,79
Doações através do site ..............................................R$ 23.752,44
Doações através do 0500 ...........................................R$ 1.385,00*
Doações através da conta de energia elétrica ....R$ 108.924,50
Telemarketing .................................................................R$ 657.566,00
Nota Fiscal Paulista .......................................................R$ 193.848,47
TOTAL ........................................................ R$ 1.915.031,20

*O valor do 0500 foi corrigido pelo valor recebido, de acordo com 
relatório encaminhado pela operadora Vivo. Houve problemas no fa-
turamento das contas e a operadora não recebeu inúmeras doações.

Captômetro

Faltam R$ 3.084.968,80

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

O Bispo Emérito de Catanduva, D. An-
tonio Celso de Queiróz, celebrou no último 
dia 19 de fevereiro, às 19h00, na Sé Cate-
dral Nossa Senhora Aparecida, missa de 
agradecimento da Fundação Padre Albino 
pelo primeiro ano da campanha de capta-
ção de recursos para o término do Serviço 
de Radioterapia, que proporcionará a ins-
talação do Hospital de Câncer de Catandu-
va (HCC). O Pe. Jonas Pimentel, pároco da 
Catedral, concelebrou a missa.

A equipe de liturgia contou com as 
participações dos conselheiros da Fun-
dação Dr. Antonio Hércules, Dr. Nelson 
Jimenes e Prof. Nelson Lopes Martins. 
Na procissão de entrada, os coroinhas 
entraram com uma faixa agradecendo 
a população pelo apoio à campanha e, 
em sua homilia, D. Celso destacou esse 
apoio dado pela população.

Após a comunhão, o presidente da 
Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante, agrade-
ceu D. Celso e Pe. Jonas pela celebração, 
os funcionários e colaboradores da insti-
tuição e, de forma especial, os voluntários 
e voluntárias do HCC pelo resultado da 
campanha que estava sendo celebrado.

Amarante destacou que de acordo 
com a OMS, o número de mortes no Bra-

Missa celebra um ano da campanha pelo HCC
sil por causa do câncer aumentou 31% 
entre 2000 e 2015. Na virada do milênio, 
152 mil brasileiros morriam por ano da 
doença; no fi nal de 2015 essa taxa che-
gou a 223,4 mil pessoas. Hoje o câncer é 
a segunda causa de mortes no País, supe-
rado apenas por doenças cardiovascula-
res. “O aumento das mortes por câncer é 
um fenômeno global; uma em cada seis 
mortes no mundo é causada por câncer”, 
citou. Ele mencionou também que mais 
de 14 milhões de pessoas desenvolvem 
a doença a cada ano, o que irá atingir 21 
milhões de pessoas em 2030, e o custo 
da doença tem sido cada vez maior. “O 
diagnóstico precoce ainda é a única for-
ma de diminuir esse crescimento. Muitas 
pessoas vão ao médico somente quando 
o tumor já está em estágio avançado. Mi-
lhares de pessoas podem ser salvas se o 
tumor for identifi cado logo”, afi rmou.

No entanto, o presidente da Funda-
ção lembrou que é preciso também que 
as pessoas com câncer possam ter aces-
so ao tratamento no tempo adequado 
e o mais próximo possível de suas resi-
dências. “O risco de morte por câncer 
em países em desenvolvimento como 
o Brasil é maior do que em países mais 
ricos. A taxa de mortalidade nos países 

ricos é de 30%; nos países em desen-
volvimento ela chega a 70%”, disse ele, 
acrescentando que mais de 60% das 
pessoas que conseguem tratamento no 
tempo adequado alcançam a cura.

Amarante salientou que a Fundação 
Padre Albino, sensibilizada, assumiu mais 
esse desafi o de trazer para perto dos pa-
cientes de Catanduva e região o trata-
mento oncológico completo, pois com 
a implantação da Radioterapia milhares 
de pessoas serão benefi ciadas. “Hoje ce-
lebramos em ação de graças o primeiro 
aniversário da campanha do HCC, mas os 
parabéns vão para todas as pessoas que, 
de uma forma ou de outra, colaboraram 
com esta causa e, assim, possibilitarão 
a implantação do Serviço”, ressaltou. 
E anunciou: “Estamos hoje muito mais 
próximos de alcançar o objetivo do que 
estávamos há um ano. O envolvimento 
das pessoas e das autoridades têm sido 
crescentes, o que nos anima a continuar 
fi rmes no propósito”.

Por fi m, disse que deveria agradecer 
nominalmente todas as pessoas, institui-
ções e a imprensa pela ajuda, o que pro-
longaria demais aquele momento. Agra-
deceu, então, a todos, simbolicamente, 
na pessoa de D. Maria Tereza Pereira, pri-

meira doadora do Hospital de Câncer de 
Catanduva, pioneira no combate ao cân-
cer através da Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer de Catanduva, cujo nome 
será dado ao complexo de radioterapia 
do HCC. Ao pedir perdão aos demais vo-
luntários e colaboradores não citados, 
considerou que não poderia deixar de 
agradecer, de forma especial, duas pes-
soas que foram da máxima importância 
para a campanha até agora: Lourdinha 
Fávero, a primeira a abraçar a causa junto 
com suas colaboradoras do ateliê “Amor 
ao próximo”, e Luciana Vargas e seu gru-
po “Voluntários do Bem”. A todos, porém, 
deixou os parabéns e o eterno agradeci-
mento da Fundação Padre Albino.

Em seguida, os voluntários do HCC, 
com Guilherme Montoni de Aro à frente 
com a imagem de Nossa Senhora Apa-
recida doada no leilão promovido pelos 
Bravos em outubro por Atila Fernandes 
e Adriano Basco, foram até o altar para 
que fossem, imagem e voluntários, ben-
tos por D. Celso. Na saída da missa os fi éis 
receberam um botão de rosa branco.

Nesse período, com o apoio da popu-
lação de Catanduva e região, que abra-
çou essa causa pela vida, foram arreca-
dados dois milhões de reais.

Dia 19 de fevereiro, no recinto de exposições daquela cidade, foi realizada a 3ª 
Cavalgada de Marapoama com 50% de sua renda destinada ao HCC/Hospital de Cân-
cer de Catanduva. Várias comitivas da região participaram do trajeto de 12 km até o 
recinto, onde foi servido almoço tropeiro típico, animado com show das duplas Alan 
& Renan e Carlos Torres & Ronaldo.

O Diretor de Captação de Recursos da Fundação, Prof. Nelson Lopes Martins, par-
ticipou do evento e falou sobre a campanha para o HCC.

Os Voluntários do Bem da cidade de 
Urupês, acompanhados pelo Pe. José 
Luís Cassimiro, da Paróquia de São Lou-
renço, e de Luciana Vargas, dos Volun-
tários do Bem de Catanduva, visitaram 
dia 04 de fevereiro último o Serviço de 
Radioterapia da Fundação. O grupo veio 
também entregar o valor arrecadado no 
1º Bike no Rolete de Urupês, que totali-
zou R$ 14.868,15.

O grupo foi recebido no Serviço de 
Radioterapia para um café da manhã e 
em seguida assistiu aos vídeos institu-
cionais, recebeu informações sobre o 
Projeto HCC da Coordenado-
ra de Captação de Recursos, 
Angélica da Costa, e visitou a 
obra, recebendo explicações 
do engenheiro Flávio Pascolat.

 
1º Bike no rolete

O 1º Bike no Rolete de Uru-
pês foi realizado dia 22 de ja-
neiro último, no Recinto de Ex-
posições “Antonio Natal”, pela 
Paróquia de São Lourenço, 
Juventude da Paróquia e Vo-
luntários do Bem de Urupês. 
O evento foi iniciado às 7h30, 
com passeio de bicicleta e per-

Cavalgada pró HCC

Voluntários de Urupês fazem doação ao HCC

cursos de 15 e 30 km, com parada para 
hidratação, seguido de boi no rolete, que 
teve a participação de aproximadamen-
te 700 pessoas. 

Aniversário solidário

Paulo Marques, no seu aniversário, tro-
cou o presente pela doação em dinheiro e 
arrecadou R$ R$ 6.735,00 em benefício ao 
Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). 
A comemoração aconteceu no dia 28 de 
janeiro, no Casarão, e teve apoio dos Vo-
luntários do Bem de Catanduva.

O grupo de Urupês entregou a doação e visitou a Radioterapia.

Dr. Nelson Jimenes.

Prof. Nelson Lopes Martins.

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante.

Dr. Antonio Hercules.

Pe. Jonas Pimentel.

D. Celso benze a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida.
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