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HPA faz primeira cirurgia cardíaca
O Hospital Padre Albino, através do seu Serviço de Cardiologia, começou a realizar cirurgias cardíacas. Dia 07 de maio
último foi realizada cirurgia de alta complexidade no paciente Aparecido Pace, da cidade de Tabapuã. O hospital já vem
realizando implante de marca passos definitivos, cateterismo e angioplastia desde 2007. Última página.

Projeto “Papa Pilhas”
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) das Faculdades Integradas Padre Albino está participando do Projeto
“Papa Pilhas”, desenvolvido pelos Rotarys Clubes de Catanduva,
que visa o recolhimento de pilhas e baterias usadas para receberem uma destinação ambientalmente adequada. Página 09.

Fundação vacina seus
funcionários contra a gripe

Conselho de Curadores reconduz
Diretor Geral das FIPA
O Conselho de Curadores da Fundação Padre Albino reconduziu o conselheiro Dr. Nélson Jimenes para o cargo de Diretor Geral e designou o conselheiro Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante para o cargo de Vice-Diretor das Faculdades Integradas Padre Albino. O mandato é de dois anos. Página 09.
Arquivo

A Fundação Padre Albino realizou de 05 a 08 de maio uma
campanha de vacinação contra o vírus Influenza (gripe), beneficiando seus funcionários. No total foram aplicadas 680 doses
da vacina. Página 07.

Enfermagem lança
3ª edição de sua revista
O curso de Enfermagem lançou dia 14, durante a Semana de Enfermagem, a 3ª edição de sua revista, CuidArte Enfermagem. Página 11.

Visita de deputados

Dr. Nélson Jimenes, reconduzido à Direção Geral das FIPA

A Fundação Padre Albino recebeu neste mês de maio a visita
de dois deputados: Mendes Thame, federal, dia 15, e Roberto
Massafera, estadual, dia 22, ambos do PSDB. Última página.
Divulgação

Projeto pretende criar site
sobre aconselhamento genético
Duas alunas do terceiro ano do curso de Medicina das
FIPA, orientadas pela Profª Drª Nilce Barril Brighetti, estão desenvolvendo o projeto de iniciação científica “Criação de um
website sobre aconselhamento genético com ênfase à Síndrome de Down”. Página 06.

Adquiridos equipamentos com
recursos da Central de doações
Imprensa/FPA

MÃES O Colégio de Aplicação promoveu dia 06 de maio,
através dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, uma comemoração pelo Dia das Mães. Dois temas foram
abordados nas apresentações. Página 08.

Arco cirúrgico, um dos equipamentos
adquiridos

Graças aos recursos recebidos da população de Catanduva e região através da sua
Central para captação de doações, a Fundação Padre Albino adquiriu dois importantes
equipamentos para o Hospital
Padre Albino: um arco cirúrgico
e uma auto clave, totalizando
R$ 223.600,00. Página 07.
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A boa mãe é aquela que vai se tornando
desnecessária com o passar do tempo
Marcia Neder
Várias vezes ouvi de um amigo psicanalista essa frase e ela sempre me soou estranha até agora. Agora que minha filha adolescente, aos quase 18 anos, começa a dar
vôos-solo. Chegou a hora de reprimir de vez
o impulso natural materno de querer colocar
a cria debaixo da asa, protegida de todos os
erros, tristezas e perigos.
Uma batalha interna hercúlea, confesso.
Quando começo a esmorecer na luta para
controlar a super-mãe que todas temos dentro de nós, lembro logo da frase, hoje absolutamente clara. Se eu fiz o trabalho direito,
tenho que me tornar desnecessária.
Antes que alguma mãe apressada venha
me acusar de desamor, preciso explicar o que
significa isso.
Ser ‘desnecessária’ é não deixar que o
amor incondicional de mãe, que sempre
existirá, provoque vício e dependência nos
filhos, como uma droga, a ponto de eles não
conseguirem ser autônomos, confiantes e in-

dependentes. Prontos para traçar seu rumo,
fazer suas escolhas, superar suas frustrações
e cometer os próprios erros também.
A cada fase da vida, vamos cortando e refazendo o cordão umbilical. A cada nova fase,
uma nova perda e um novo ganho, para os
dois lados, mãe e filho.
Porque o amor é um processo de libertação permanente e esse vínculo não para de
se transformar ao longo da vida, até o dia em
que os filhos se tornam adultos, constituem a
própria família e recomeça o ciclo.
O que eles precisam é ter certeza de que
estamos lá, firmes, na concordância ou na
divergência, no sucesso ou no fracasso, com
o peito aberto para o aconchego, o abraço
apertado, o conforto nas horas difíceis.
Esse é o nosso maior desafio e a nossa
principal missão.
Ao aprendermos a ser ‘desnecessários’,
nos transformamos em porto seguro para
quando eles decidirem atracar.

Com esse texto, a homenagem da Fundação Padre Albino a todas as mães.

Não tenho idade; tenho vida
Alguns de nós envelhecemos, de vez, porque não amadurecemos.
Envelhecemos quando nos fechamos a novas ideias e nos tornamos radicais.
Envelhecemos quando o novo nos assusta.
Envelhecemos também quando pensamos demasiado em nós mesmos e nos esquecemos dos demais.
Envelhecemos se deixamos de lutar.
Todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo.
A vida só pode ser compreendida se olharmos para trás. Mas só pode ser vivida se olharmos para frente.
Na juventude aprendemos; com a idade compreendemos…
Os homens são como os vinhos. A idade estraga os ruins, mas aprimora os bons.
Envelhecer não é preocupante. Ser visto como um velho, sim, que é.
Envelhecer com sabedoria não é envelhecer.
Nos olhos do jovem arde a chama, nos do velho brilha a luz. Sendo assim, não existe idade; somos
nós que a criamos. Se não crês na idade, não envelhecerás até o dia de sua morte.
Não deixes que a tristeza do passado e o medo do futuro te estraguem a alegria do presente.
A vida não é curta; são as pessoas que permanecem mortas tempo demasiado. Faça da passagem
do tempo uma conquista e não uma perda.

Há certas horas...
Há certas horas em que não precisamos de um amor.
Não precisamos da paixão desmedida.
Há certas horas em que só queremos a mão no ombro, o abraço apertado, ou mesmo, o estar ali,
quietinho, ao lado, sem nada dizer...
Há certas horas, quando sentimos que estamos para chorar, desejamos uma presença amiga, a nos
ouvir paciente, a brincar com a gente, a nos fazer sorrir...
Alguém que ria de nossas piadas sem graça, que ache nossas tristezas as maiores do mundo, que
nos teça elogios sem fim...
E que, apesar de todas essas mentiras úteis, nos seja de uma sinceridade inquestionável.
Que nos mande calar a boca ou nos evite um gesto impensado; alguém que nos possa dizer: acho
que você está errado, mas estou ao seu lado.
Ou apenas alguém que nos diga: sou seu amigo! E estou aqui!
Fazer um amigo é um dom! Ter um amigo é uma graça! Conservar um amigo é uma virtude! Ser
um amigo é uma honra!
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Aniversários - JUNHO
DIA / NOME
Coordenadoria Geral
03 – Celso Rodrigues Martins
04 – Murilo Galacini Vieira
23 – João Paulo Martins

Colégio de Aplicação
04 – Profª Adriana Helena Halley Uemura
05 – Profª Juliana Guidi Magalhães
10 – Prof. José Luiz Eleno
12 – Profª Rosimeire Cristina Almagro Sposito
14 – Prof. Rogério do Carmo Alvarenga
29 – Profª Regiceli Bento de Almeida Farizato
30 – Angélica Garcia Andreotti Rodrigues

Hospital Padre Albino
01 – Orlei Gomes da Silva
02 – Dr. Marcos Rodrigues Pinotti
Fabiana Soares
03 – Maria Regina da Silva Schimitd
Vanusa Aparecida Pinheiro dos Santos
Johny Frank Abegão
04 – Roseli Rodrigues
Mariana Riva
Marciel Faustino da Silva
05 – Maria Aparecida Yara Stuchi
Juliana de Oliveira
06 – Angela Maria Geraldini Factore
07 – Vanda Aparecida Del Campo
Lucimeire Bento
08 – Luzia Fonseca Scarpini
Claudinéia Barduco Cassim da Silva
Pedro Saturnino Neto
Andressa Alves Molina
09 – Drª Maria Cecília Gonçalves Oliveira
Renata Angela da Silva
10 – Vera Lúcia Toppe da Silva
11 – Suzana Forcato Guimarães
Adriana Pereira dos Santos
Marina Alves Cardoso
12 – Cleonice Leonardi de Oliveira
Luciana Alves da Silva Machado
Regiane Cristina Carvalho de Souza
13 – Magali Aparecida Bizarri
Antonia Aparecida dos Santos
Andréia Fernanda Lages de Souza
Thais Rodrigues Esteves
Moisés Aparecido Antonio Faria
Willian Rodrigues de Oliveira
14 – Heliana Maurício F. Pereira
Isaias Romana
Aparecida de Fátima Silva
Cristiane Paula Arruda Prete
Carmen Solange dos Santos
15 – Eva Aparecida dos Santos
Priscila de Cássia da Cunha
16 – Dorival Teixeira

DIA / NOME
Marisa Bovi
Regiane Viana Bonfim
17 – Cássia Regina Moreira Ferreira
Cristiane Marques Costa
Rosângela de Moraes
18 – Iracema Alves Verna
Nadir Helena Coghi
Mariângela José Teixeira
19 – Andréia Cristiane do Nascimento
Giovana Thomaz da Silva
20 – Cleide Aparecida Teciano Ruolla
22 – Clarice Gualdi Beatrice
José Carlos Ribeiro
23 – Rosimeire Donizete Franco
Delange Cristina Costa
24 – Paulo César Fatorelli
Zilda Aparecida Rodrigues
Zilda Sousa Pereira Alves
Jaquelini Brito Francisco
25 – Michele Maria Mazenini
26 – Joseli Aparecida Brighenti Sponhardi
27 – Alessandra Aparecida Marcomini
29 – Dr. Wladimir Pedro Sestito
Maria Aparecida Albino Alves Rosa
30 – Sandra Maria da Silva Santos Grossi
Marly de Carvalho Fracasso

Hospital Emílio Carlos
01 – Jorge Tudes dos Santos
Aparecida Meire Milanez Scandelai
Monise Gomes Fernandes
Adriana Coimbra Pereira
Danilo Eduardo Alves Murro
02 – Claudete Aparecida Mendes Salvador
Genilda Silvia Bezerra
03 – Beatriz Pagiossi Salvador
Daniela Pinha
06 – Herbert Ricardo Horvatti
10 – Regina Célia Rodrigues de Barros
12 – Isabel F. de Mendonça Hernandes
Natália Cristina Roma
16 – Vanessa Bertolo Navarro
22 – Cibele Cristina Rodrigues Lopes
Patrícia Farina Vivaldini
23 – Thiago Prado Perez da Silva
25 – Manoel Moreira da Silva Filho
27 – Valdemir César Fioravante
28 – Davi Machado
29 – Maria Regina Mendes de Santi
Maria Sueli Bighelin
Nádia Barakat Kato

Recanto Monsenhor Albino
02 – Mara Regina Dotto
Fábio Pagliotto da Conceição
06 – Edna Rodrigues dos Santos Napedri

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos
doando a partir de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.

Informações: 3531-3200, 3531-5280 ou 3531-3000

DIA / NOME
07 – Reginaldo Marinho
21 – Fernanda Cristina Valle Nobre
29 – Tereza de Aguiar Souza

Padre Albino Saúde
19 – Andresa Frozza Guerrieri
25 – Dra. Luciana Sabatini Doto Tannous Elias

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Profª Maria Regina Lourenço Jabur
Profª Maria Sílvia Azarite Salomão
02 – Prof. Silvio Antonio Coelho
Alex Alberto Amaral da Silva
06 – Prof. Eduardo Garcia Carrion
07 – Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 – Fátima Aparecida Ferreira
Prof. Ricardo Antonio Vick
Prof. Neder José Rocha Abdo
Profª Daniela Wicher Sestito
09 – Carlos Roberto Ethevaldo
10 – Daiely da Silva Galleni
11 – Thatiany Zancaner Prado
12 – Profª Celina Santaela Rosa
Alex Antonio Mascaro
Prof. Heveraldo Galvão
13 – Profª Carina Tatiana Giunco
14 – Prof. Antonio Lourival Lourenço
Profª Denise Gonzales Stellutti de Faria
15 – Prof. Dalísio de Santi Neto
16 – Prof. Nilson Mozas Olivares
17 – Maria Lucília da Costa Oliveira
18 – Prof. João Ivaldo Cancian
20 – Prof. Benedito Lenoi dos Santos
21 – Prof. Paulo Ramiro Madeira
Prof. Fernando Emanuel de Oliveira Mourão
22 – Prof. José Luis Santos de Oliveira
23 – Aline Mouco
Profª Cristiane Miziara Mussi
24 – João Rubens Sartori
Dr. João Batista de Azevedo Pinto
25 – Solange Dotti
Prof. Renato Madlum
26 – Prof. Jaime João Jorge
Prof. Joacyr Vargas
27 – João Maria Santana da Cunha
28 – Eliane Márcia Rodrigues
29 – Prof. João José Dias

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 - Dr. Renato Segura Ramires Júnior
19 - Dr. Antonio A. Gonçalves Mergulhão
21 - Dr. João Righini
24 - Dr. João Walter Agudo Romão

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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História de Paciente
Uma perfuração no intestino, não esclarecida pelos exames e, por isso, a opção pela cirurgia, fizeram com que Célia Cardoso de Oliveira
Santos, 54 anos, Técnica de Enfermagem, casada, dois filhos (Luiz Fernando e Carla Vitória)
ficasse internada por 52 dias!
A cirurgia foi feita no dia 20/01/09, no Hospital Padre Albino, com alta no dia 25. Em casa,
Célia não se sentia bem. Levada novamente ao
hospital, a constatação: os pontos internos estavam abertos, sendo necessária uma cirurgia
de urgência. “Quase morri, conta Célia. Fiquei
na UTI 18 dias, sendo dez em coma, sem muita
perspectiva de vida, mas as orações e os pedidos, com muita fé, de meus familiares e amigos,
me mantiveram viva”. Ela lembra do carinho e
do cuidado dos médicos e da enfermagem, que
foram decisivos na sua recuperação.
“Meus familiares (marido, filho, nora e
irmã), participaram dessa maratona de minha
luta contra a morte. Senti a ajuda de Deus,
numa voz forte e firme que não me deixava
dormir; sentia o sopro delicado e contínuo no
meu rosto. A voz me dizia: não durma! Você
não pode dormir. Obedeci! Não dormi. Senti
meus pais, já falecidos, pedi ajuda a eles, prometi ajudar quem aqui, de uma forma ou outra, dependesse de mim. Consegui, com ajuda

Célia Cardoso de Oliveira Santos

de Deus, e todos os meus amigos e familiares”,
considera ela.
O período de recuperação foi lento, mas
progressivo. Ao voltar do coma ela disse que
foi muito importante sentir o carinho dos funcionários, que lhe dirigiam palavras de conforto
e esperança, faziam carinho. Célia disse que ficou entubada durante uma semana e depois foi
para o quarto, onde começou a se recuperar.
Já se alimentava espontaneamente, tomava banho com ajuda da enfermagem e reaprendeu a
caminhar, pois estava travada. “Foi muito bom
começar a ser “eu” novamente, claro que com
a ajuda e o carinho de todos, principalmente
com a paciência deles”, frisa.
Sua segunda alta aconteceu no dia
12/03/09. Durante os 52 dias de internação (18
na UTI e 34 na Enfermaria) Célia faz questão de
ressaltar a atenção de todos para com ela - Enfermagem da UTI e do 3º andar, copa, limpeza,
fisioterapeutas, segurança do trabalho, escriturárias, Irmã Ana Maria, os médicos Dr. Sérgio
Centurion, Dr. Valiatti, Dr. Fornazari, Dr. Francisco, Dr. Fernando, Dr. Emanuel, Dr. Ricardo e Drª
Célia. Ela agradece, ainda, suas irmãs, Shirley
e Sueli, ao filho, a nora e ao marido, por tanto amor. Aos amigos, sempre presentes, suas
companhias dia e noite.

Álbum de Família

Célia ainda está em recuperação, fazendo
curativos, mas leva uma vida normal. “O melhor de tudo é estar viva e agradeço a nosso
Senhor Deus, que me deu nova chance. Sei que
tenho minhas obrigações para com Ele. Aprendi muito; senti na pele o que é estar do outro
lado e sei que tenho muito que fazer para o
bem estar do paciente”.
Depois de tudo que passou e lembrando do
ditado “Há males que vêm para o bem”, Célia
diz que foi exatamente o que aconteceu em sua
vida. “Meu conceito de vida mudou; meus familiares estão mais unidos e sei o quanto meus
filhos, minha nora, minhas irmãs, meu marido
e meus amigos me amam”.

VOE MAIS ALTO...
Um jovem piloto experimentava um monomotor muito frágil, uma daquelas sucatas usadas no
tempo da segunda guerra, mas que ainda tinha condições de voar.
Ao levantar vôo, ouviu um ruído vindo debaixo de seu assento. Era um rato que roia uma das
mangueiras que dava sustentação para o avião permanecer nas alturas.
Preocupado pensou em retornar ao aeroporto para se livrar do incômodo e perigoso passageiro, mas lembrou-se de que devido à altura, o rato logo morreria sufocado.
Então voou cada vez mais alto e notou que acabaram os ruídos que estavam colocando em
risco sua viagem, conseguindo assim fazer uma arrojada aventura ao redor do mundo, que era o
seu grande sonho.
Moral da história:
Se alguém lhe ameaçar, voe cada vez mais alto...
Se alguém lhe criticar, voe cada vez mais alto...
Se alguém tentar lhe destruir por inveja e fofocas, voe cada vez mais alto...
E, por fim, se alguém lhe cometer injustiça, voe cada vez mais alto...
Sabe por quê?
Porque os ameaçadores, críticos, invejosos e injustos são iguais aos “ratos”. Não resistem às
grandes alturas!
Pense nisto...

JUNHO - DATAS COMEMORATIVAS
04 – Dia Internacional das crianças vítimas de
agressão
05 – Dia mundial do meio ambiente
07 – Dia da liberdade de imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário Público aposentado

18 – Dia do Químico e do Imigrante Japonês
20 – Dia do Revendedor
21 – Início do Outono, Dia da Mídia e do Intelectual
22 – Dia do Orquidófilo
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Dia Internacional do combate às drogas
27 – Dia Nacional do Vôlei
29 – Dia de São Pedro e São Paulo, da Telefonista e
do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro
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“Somos o que fazemos; mas somos principalmente o que fazemos
para mudar o que somos.”
Eduardo Galeano

Você gosta de queijos?

Queijo emmenthal
De origem suíça (há também o alemão e
o francês), o queijo emmenthal se caracteriza
pelo grande número de buracos (quanto menores e mais redondos, mais forte e picante o
queijo). O aroma do queijo jovem, até 3 meses,
é suave, ligeiramente adocicado e frutado, com
sabor de nozes. Os queijos mais curados, de 4 a
5 meses, são mais fortes e picantes. O emmenthal é fabricado com leite cru de vaca e cada
peça tem de 60 kg a 130 kg. A casca natural é
fina e dura, com uma cor bege-amarelada. Existem ainda os chamados emmenthal de massa
dura, fabricados com leite pasteurizado.
Como usar
O emmenthal é usado para gratinados (ralado) e no preparo da fondue. Assim como o
gruyère, pode entrar na composição da clássica
sopa de cebola francesa. Experimente incluí-lo
no preparo de omeletes ou ralado sobre batatas cozidas, temperadas com ervas e azeite de
oliva e levadas ao forno para gratinar. Fica bom,
ainda, em sanduíches.
Queijo de cabra
Feito com leite cru ou pasteurizado, o queijo de cabra pode ser encontrado em diversas
variedades de sabor e formato. Geralmente,
são produzidos apenas com leite de cabra, porém pode haver mistura com leite de vaca e de
ovelha. A palavra chèvre (cabra em português)

estampada na embalagem mostra que o queijo
é feito somente com leite de cabra. Se for feito
com 50% de leite de cabra e 50% de outro tipo
de leite é chamado de mi-chèvre. A maioria dos
queijos é produzida de maneira artesanal, principalmente na França, onde os queijos caseiros
respondem pela maior parte da produção. O
queijo de cabra pode ser classificado de acordo
com a consistência da massa e o processo de
cura, que irão determinar o seu aroma e o seu
sabor. Algumas versões desse queijo apresentam ervas e especiarias em sua superfície.
Como usar
Pode ser consumido ao natural, mas fica
ótimo amassado com um garfo e temperado
com azeite de oliva e ervas frescas (salsinha,
cebolinha e até hortelã) ou com especiarias
(experimente com pimenta-do-reino moída,
pimenta rosa ou curry). Pode ser servido como
aperitivo, em saladas, sanduíches ou entrar no
preparo de massas e recheios.
Queijo mussarela
Feito com leite de vaca, é comercializado
sem curar. Tem sabor mais acentuado e menos
delicado do que a mussarela de búfala, sendo
também menos macio.
Como usar
A mussarela é usada em pizzas, sanduíches
e para gratinar.
Mussarela de búfala
Como o nome diz, é feita com leite de búfala e tem vários tamanhos e formatos. É comum
ser vendida mergulhada no soro, quando apresenta textura elástica e é bem mais macia, mas

CURIOSIDADE
Por que o número 7 é tão presente no cotidiano das pessoas?
Desde a Antigüidade, a partir da observação da natureza, muitos significados foram atribuídos
aos números. De acordo com o que viam, os estudiosos relacionavam os números a eventos, datas
e conceitos religiosos. O número sete era considerado sagrado, já que supostamente representava a
quantidade de planetas presentes no céu. Os pitagóricos, por exemplo, consideravam-no a imagem e modelo da ordem divina e harmonia. Por conta disso, foram incontáveis as concepções
sociais e religiosas que se formaram diante dele: são sete os dias da semana, os pecados capitais
e as notas musicais, entre outros.
Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA
• Quando você cozinhar beterrabas, aproveite
essa mesma água no cozimento do feijão. O sabor ficará especial.
• Para que o frango fique mais macio, coloque
uma pitada de fermento em pó na água do cozimento.

• Para deixar o frango à milanesa mais gostoso,
misture manjericão fresco picado na farinha de
rosca que será utilizada para empanar.
• Quando você for empanar frango com farinha,
deixe-o antes na geladeira por 1 hora. Assim, a farinha irá aderir melhor ao frango na hora da fritura.

pode ser encontrada de outras maneiras. Por
tratar-se de um queijo fresco deve ser consumido em poucos dias. Quando a mussarela de
búfala é defumada recebe o nome de mussarela aﬀumicata (em italiano).
Como usar
Devido ao elevado teor de água, a mussarela absorve facilmente os sabores de outros
ingredientes e temperos. Sua textura macia
rende pratos interessantes. Pode ser temperada com ervas e azeite de oliva e servida com
pão, em saladas (como na clássica Caprese), em
pizzas e para gratinar.
Continua na próxima edição.

C U L I N Á R I A

Torta de palmito com brócoli
Massa
200 g de massa folhada
2 xícaras (chá) de brócolis congelado
1 xícara (chá) de leite
2 ovos
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
100 g de queijo cottage
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
400 g de palmito em conserva cortado em
rodelas
sal e noz-moscada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe o brócolis em 2 litros
de água fervente e um pouco de sal, até ficar al
dente. Retire do fogo, escorra a água e reserve.
Ligue o forno à temperatura média. Bata no liquidificador o leite, os ovos, a farinha de trigo,
o queijo cottage, metade do queijo parmesão,
o sal e a noz-moscada, até obter uma mistura
bem homogênea. Despeje a mistura em uma
tigela, junte o palmito e o brócolis e misture
com uma colher. Reserve. Em uma superfície
lisa, abra a massa em um círculo de 30 cm de
diâmetro. Forre o fundo e as laterais de uma
fôrma redonda de 20 cm de diâmetro. Com
um garfo, faça furos no centro e nas laterais
da massa e leve ao forno por 10 minutos. Retire do forno, despeje a mistura sobre a massa
assada e polvilhe o queijo parmesão restante.
Leve ao forno novamente por 40 minutos, ou
até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.
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Projeto de alunas da Medicina pretende criar
site sobre aconselhamento genético
Duas alunas do terceiro ano do
curso de Medicina das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA),
Natália Rodrigues Coelho e Renata Barbosa Velani, orientadas pela
Profª Drª Nilce Barril Brighetti, da
disciplina de Genética humana
e clínica, estão desenvolvendo
o projeto de iniciação científica
“Criação de um website sobre
aconselhamento genético com
ênfase à Síndrome de Down”.
Profª Nilce Brighetti disse que
a iniciativa partiu da constatação da
escassez de estatísticas sobre a Síndrome de Down, da proporção de
casos dependentes e independentes
da idade materna, assim como os
demais aspectos genético-clínicos
das crianças atendidas no Ambulató-

rio de Aconselhamento Genético do
Hospital Escola Emílio Carlos/FIPA.
“A dificuldade de entendimento pelos consulentes e pela população em geral sobre a utilidade e
importância dos serviços de aconselhamento genético e a forma
como o geneticista pode ajudá-los
são fatores que justificam a construção desse website, vinculado
à homepage das FIPA”, ressaltou
ela. O site vai conter informações
sobre a história, o objetivo, o funcionamento, as equipes multiprofissionais, os centros de referência, os protocolos de atendimento,
além de informações gerais sobre
genética e doenças genéticas.
O trabalho, continuou Profª
Nilce, tem por objetivo determi-

nar a incidência e a associação
entre idade materna e ocorrência
de Síndrome de Down na cidade
de Catanduva e região, identificar
os principais aspectos limitantes
apresentados pelos cuidadores primários desses indivíduos e treinar
grupos de estudantes que possam
atuar como agentes multiplicadores
de conhecimento seguro sobre as
síndromes congênitas de etiologia
hereditária ou não e suas patologias
associadas, com ênfase à Síndrome
de Down. Esses estudantes vão ministrar palestras periódicas em instituições públicas que recebam esses
pacientes na condição de fornecedores de conhecimento e esclarecimentos aos professores e demais
profissionais da área da saúde sobre

as condições clínicas dos afetados.
A instituição escolhida para
treinamento de professores e
demais profissionais envolvidos
no tratamento e reabilitação de
portadores de necessidades especiais foi a APAE de Catanduva.
As alunas envolvidas no projeto,
acompanhadas da Profª Nilce, já
ministraram duas palestras de esclarecimentos naquela entidade,
abordando aspectos genéticos
clínicos de alunos matriculados na
instituição. As palestras irão acontecer uma vez por mês.
“Na verdade trata-se de um
programa de genética médica itinerante, integrando a genética
aos cuidadores dos pacientes”, finaliza Profª Nilce Brighetti.

Recanto promove VI Semana de Enfermagem
O Recanto Monsenhor Albino
promoveu de 12 a 15 de maio último, na sala de vídeo e eventos,

a sua VI Semana de Enfermagem,
com palestras a partir das 13h00.
A Semana começou com o tema
Divulgação Conceitos básicos de
Urgência e Emergência,
pelo Enfermeiro João
Paulo Gilioli, que contou
com a colaboração de
dois monitores do SAMU
para demonstração e
aula prática, quando
convidou as enfermeiras
do Recanto para participarem de um atendimento simulado em urgência e emergência.
Enf. Patrícia Pimentel: tratamento de feridas
No dia 13, o tema foi

9ª Semana de Enfermagem
de Catanduva
No período de 11 a 14 de maio
último foram realizadas a 9ª Semana de Enfermagem de Catanduva e a 70ª Semana Brasileira de
Enfermagem. Com o tema Enfermagem vale a vida, as Semanas

Palestra de abertura da Semana

foram realizadas pelo curso de Enfermagem das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), Hospital
Padre Albino, Hospital Escola Emílio Carlos, Senac, Escola Técnica
Estadual Elias Nechar e Secretaria
Municipal de Saúde.
Imprensa/FPA
A Semana programou palestras e atividades em diversos
horários e locais - anfiteatro da Fundação
Padre Albino, capela
do Hospital Padre Albino, auditório do SENAC e Hospital Escola
Emílio Carlos.

Abordagem em feridas e curativos
pela Enfermeira Patrícia Sanches Pimentel, que transmitiu aos presentes
o que se está fazendo de mais avançado para o tratamento das feridas.
A série de palestras terminou
no dia 14 com Atenção à saúde do
idoso: prevenção de quedas, pela
Enfermeira Marina Carandina. Durante a palestra foram mostrados
slides das principais quedas de
idosos e suas causas, com destaque para algumas medicações que
podem facilitar que isso aconteça.
A Semana foi encerrada no dia
15 com missa em ação de graças
na capela do Recanto, às 15h00,

celebrada pelo padre Sylvio Fernando Ferreira, e confraternização
no refeitório, às 16h00. Após as
palestras, houve sorteio de brindes aos participantes.
Reforma
A Fundação Padre Albino iniciou
em março último a reforma de todos
os banheiros dos apartamentos dos
pavilhões das alas masculina e feminina do Recanto Monsenhor Albino,
num total de 21 (vinte e um).
A reforma inclui impermeabilização, troca do piso, azulejos da
parede e rede hidráulica.

Campeonato de dominó
No período de 15 a 29 de abril, o
Recanto Monsenhor Albino promoveu o 2º Campeonato de Dominó,
com a participação de 24 idosos.
Organizado pelos setores de psicologia e terapia ocupacional, o evento foi um sucesso e pela segunda vez
consecutiva a Srª Mafalda Mantese,
99 anos, foi a grande campeã, segui-

da pelo Sr. João Mongolini, Srª Aparecida Mazetti, Srª Adélia Carlessi e Srª
Carmen Petosa. A campeã recebeu
um troféu e um brinde oferecido pela
Supervisora do Recanto, Irmã Anália
Nunes, e os demais, brindes.

Divulgação

Mafalda Mantese, bi-campeã

Leitora Assídua
A Srª Ivete Rosseti, de 79
anos, interna do Recanto Monsenhor Albino, toda a semana aproveita a recém-inaugurada biblioteca da entidade para retirar e
ler livros. Por semana, ela lê dois
livros e está muito empolgada.
Inicialmente retirando livros
religiosos, D. Ivete diz que futuramente pretende ler literatura
brasileira, da qual gosta muito.
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FPA adquire equipamentos para o “Padre Albino”
com recursos da Central de Doações
Graças aos recursos recebidos
da população de Catanduva e região
através da sua Central para captação de doações, a Fundação Padre
Albino adquiriu dois importantes
equipamentos para o Hospital Padre Albino: um arco cirúrgico, no
valor de R$ 173.600,00, e uma auto
clave, no valor de R$ 50.000,00, totalizando R$ 223.600,00.
O arco cirúrgico é um equipamento móvel, do tipo Raio X, com
designer em “C”, que permite
mostrar ao cirurgião a imagem
congelada ou não do local onde
está atuando, proporcionando
uma maior precisão do ato e, consequentemente, redução no tempo cirúrgico e anestésico. É também imprescindível nas cirurgias
ortopédicas, de coluna, vascular,

neurocirurgias, na implantação de
marca passo, entre outras.
A auto clave é um equipamento utilizado para esterilizar, a vapor
de alta pressão e temperatura com
ciclos programáveis, instrumentais
e caixas cirúrgicas, vidrarias de laboratório, campos cirúrgicos, acessórios para anestesia, tubos em geral
e outros materiais que permitam
ser esterilizados de acordo com as
normas da ANVISA. A compra desse equipamento permitirá um redimensionamento menos desgastante ao se juntar aos outros dois que o
Hospital Padre Albino possui, já com
mais de 5 anos de uso, e que geram
manutenções mais frequentes,
além de viabilizar e otimizar o fluxo nas salas cirúrgicas. Com isso, os
instrumentais e acessórios ficarão

AVOFPA recruta voluntários
A Associação de Voluntários da
Fundação Padre Albino (AVOFPA)
realizou reunião dia 21 de maio,
no anfiteatro da Fundação, quando recebeu novos voluntários.
Na sua reunião mensal de
abril, a AVOFPA entregou jalecos
rosa a oito voluntários, que atuaram 30 horas como estagiários em
vários setores do hospital e rece-

beram avaliação satisfatória. Irmã
Ana Maria Custódio, presidente
da associação, explica que todo
voluntário deve passar por esse
estágio e, se aprovado, tem o direito de usar o jaleco rosa, que é a
cor universal do voluntariado.
Os voluntários aprovados foram Maria Bortolocci Sanches,
Francis Milier Dante, Aparecida
Antonio Soares, Maria
Divulgação
Rosaly Murda Zambelli,
Mônica Zambelli Miguel,
Fabiana Sousa Cury, João
Duarte Bezerra e Solange Dotti.
Irmã Ana Maria ressalta que ainda precisa
de voluntários. Os interessados devem se dirigir à sede da AVOFPA, no
Quatro dos voluntários aprovados com Irmã Ana Maria
Hospital Padre Albino.
Custódio (centro).

prontos para uso em menor espaço que os colaboradores recebem um
de tempo, proporcionando segu- recibo da Fundação Padre Albino
rança ao paciente e ao médico nos assinado pelo Diretor Financeiro,
procedimentos cirúrgicos invasivos.
Valdemar Bergamaschi, entregue
A Central para captação de do- por um mensageiro devidamente
ações continua fazendo campanha uniformizado.
com o objetivo de trocar as máOs interessados em colaborar
quinas do Serviço de Hemodiálise devem ligar para (17) 3531.5280.
e adquirir outros
Imprensa/FPA
equipamentos
para o Hospital Padre Albino.
O presidente
da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. Geraldo
Paiva de Oliveira,
agradece as pessoas
que estão colaborando com a entiArco cirúrgico: maior precisão no ato cirúrgico
dade. Ele explica

Confraternização reúne
médicos residentes
O Coordenador da Residência
Médica da Fundação Padre Albino,
Prof. Dr. Carlos Elysio Castro Corrêa,
com o apoio da Administração dos
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, promoveu uma reunião com a
participação de todos os médicos
residentes, dia 23 de abril último.
O objetivo foi “estabelecer” maior
entrosamento e amizade, o que

irá, sem dúvida, fortalecer o espírito
de humanização no ambiente hospitalar refletindo na relação médico-paciente”, disse ele.
Na oportunidade foi realizada
votação para eleição dos representantes dos médicos residentes. Dr.
Luis Fernando Colla da Silva foi eleito Representante e a Drª Vera Lúcia
Seixas, suplente.
Divulgação

Confraternização: entrosamento e amizade entre os Residentes

Fundação vacina seus funcionários contra a gripe
A Fundação Padre Albino, através do SESMT (Medicina do Trabalho), da Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH) e Grupo de Apoio ao Trabalhador, realizou de 05 a 08 de maio uma campanha de vacinação contra o vírus
Influenza (gripe), beneficiando
seus funcionários. No total foram
aplicadas 680 doses da vacina.
A Enfermeira Tatiane Kratuti,

responsável pela campanha, informou que dentre os objetivos
estão a redução das doenças relacionadas à Influenza (gripe) e os
agravos da doença, que levam a
hospitalizações por pneumonias.
Nos dias 05 e 06 a vacina foi
aplicada na sala da Medicina do
Trabalho, no Hospital Escola Emílio Carlos, das 6h30 às 17h00; nos
dias 07 e 08, na sala de reuniões da

Administração (ao lado da lanchonete), no Hospital Padre Albino,
das 6h30 às 19h30. A vacinação foi
gratuita, com material fornecido
pela Secretaria de Estado da Saúde, através da Sra. Marlete Soares
Lima Seruti, Enfermeira da Vigilância Epidemiológica Municipal.
Tatiane Kratuti esclareceu que a
política de vacinação contra a gripe
atualmente adotada pelo Ministé-

rio da Saúde é direcionada para os
grupos de maior risco de desenvolver as formas graves e complicações
da doença, que são os idosos e, no
caso da Fundação Padre Albino, os
funcionários que exercem atividades voltadas para a assistência ao
paciente. Ela lembrou da importância da vacinação contra a gripe para
imunizar os trabalhadores e também proteger os pacientes.
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Colégio de Aplicação comemora Dia das Mães
O Colégio de Aplicação promoveu dia 06 de maio, através
dos alunos da Educação Infantil e
Ensino Fundamental, uma comemoração pelo Dia das Mães.
A Educação Infantil realizou
sua comemoração a partir das
16h00, com o tema Minha mãe é
assim... De acordo com a Diretora
Pedagógica do Colégio, Profª Tânia Mazinini Pimentel, cada classe
ensaiou e preparou uma apresentação de acordo com diferentes
ritmos musicais: mini maternal
e maternal (anos 60), meninas
do Jardim I e II (discoteca), me-

ninos do Jardim I e II (rock) e 1º
ano (samba). Houve ainda uma
mensagem especial (clip) para as
mães, declamação de poesia pelos alunos do Maternal e entrega
de presentes. “Todos os pais compareceram e gostaram do evento”, disse Profª Tânia.
A comemoração do Ensino Fundamental foi realizada às
19h30min, sob o tema Fragmentos de uma vida... A colcha de retalhos. Profª Tânia explica que o
objetivo foi transmitir aos pais as
diferentes etapas e fases da vida
de uma mulher ao descobrir a ma-

Pedalando na cidade
No dia 19 de abril, os alunos do
Ensino Fundamental II do Colégio de
Aplicação participaram do Projeto
“Pedalando na cidade”, promovido
Divulgação

Alunos do Colégio na prova

ternidade. No decorrer da festa, e carinho. A comemoração foi enas crianças apresentaram danças cerrada com uma música especial
(2º ao 5º ano) relacionadas as di- e entrega dos presentes.
ferentes etapas
Divulgação
da vida que foram vividas pelas
mães. Baseados
em fragmentos
poéticos, os alunos representaram cada sentimento que queriam expressar às
suas mães através de palavras
Os alunos promoveram inúmeras apresentações às mães
e gestos de amor
Divulgação

pelo Sesc de Catanduva em comemoração ao aniversário de emancipação político-administrativa do
município.
Com o objetivo de levar conhecimento e abordar assuntos relativos
à data os alunos percorreram pontos
(ruas, praças, monumentos, prédios
e instituições) com a denominação
ou ligação direta ou indireta com a
cidade, utilizando a bicicleta como
transporte, aliando cultura, história
e atividade física orientada.

Direito promove evento pelo
reconhecimento do MEC
Divulgação

representando os alunos.
Em seguida, o Prof. Dr.
Alysson Leandro Mascaro, Coordenador do curso
de Direito, recebeu uma
homenagem do corpo docente, discente e de funcionários e em seguida
tomou a palavra, tratando
da história do curso e das
Auditório lotado comemorou reconhecimento do curso de Direito
suas perspectivas futuras.
Ao final, foi servido um coDia 27 de abril, o curso de Direito reuniu alunos, professores e quetel aos presentes.
Ao ato compareceram Dr. Gefuncionários para a comemoração
do reconhecimento do curso pelo raldo Paiva de Oliveira, Presidente
MEC. Na oportunidade, o auditório da Diretoria Administrativa da Fundo Campus I esteve completamente dação, Dra. Dulce Vendrúscolo, Colotado. O evento comemorativo foi ordenadora Pedagógica das FIPA,
aberto pelo Prof. Camilo Onoda Cal- que também discursou na ocasião,
das, que conduziu a cerimônia. Após e o Secretário Geral das FIPA, Prof.
sua fala, discursaram o Prof. Odir Sidnei Stuchi. O curso de Direito foi
Züge Jr. e a Profª Rima Gorayb, re- reconhecido no dia 14 de abril pela
presentando os professores, e a aca- Secretaria de Educação Superior do
dêmica Michelle Rodrigues Batista, MEC, sob Portaria nº 525.

Homenagem
às mães
Imprensa/FPA

PINTURA O Departamento de
Manutenção e Obras realizou serviços de manutenção no Colégio
de Aplicação – pintura na fachada
principal e pátio, manutenção em
calhas e colocação de corrimãos
em escadas.

Em comemoração ao Dia das
Mães, o Grupo de Trabalho de Humanização, a Administração, a área
de Recursos Humanos e a equipe
multiprofissional do Hospital Emílio
Carlos ofereceram um café dia 08
de maio para todas as mães funcionárias. O café foi servido no restaurante, em dois horários, das 6h30 às
8h00 e das 15h00 às 16h00.

Anestesiologista da FPA
publica artigo sobre
segurança de pacientes
A revista “Anestesia em Revista”,
número 2, de 2009, publicou o artigo “Checklist da Organização Mundial da Saúde (OMS)”, autoria do Dr.
Rodrigo Tavares Corrêa, anestesiologista da Fundação Padre Albino.
Dr. Rodrigo informou que esse
“checklist” versa sobre a segurança
de pacientes que se submetem a
uma anestesia. “Ele mostra como é
importante o trabalho em conjunto de uma equipe multidisciplinar
composta de anestesista, cirurgião
e enfermagem”, explicou ele, informando que está implantando

esse “checklist” primeiramente no
Centro Cirúrgico do Hospital Escola
Emílio Carlos, com a ajuda do enfermeiro João Jacon e da enfermeira Adriana Bianchi, da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar do
Hospital Padre Albino.
O anestesista ressaltou que um
dos primeiros hospitais do Brasil
a executar esse “checklist“ será o
“Emílio Carlos”. “Além da segurança do próprio paciente, o “checklist
da OMS” reforça a importância do
controle da infecção hospitalar”,
finalizou.
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Conselho de Curadores reconduz
Diretor Geral das FIPA
O Conselho de Curadores da Fundação Padre Albino Padre Albino reconduziu o conselheiro Dr. Nélson Jimenes para o cargo de Diretor Geral e
designou o conselheiro Dr. José Carlos Rodrigues Amarante para o cargo de
Vice-Diretor das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), com mandato de
dois anos, a partir de 08/05/2009. Dr. José Carlos Rodrigues Amarante substitui Dr. Antonio Hércules.
O Diretor Geral das Faculdades Integradas Padre Albino, Dr. Nélson Jimenes, nomeou a Coordenadora Pedagógica e os Coordenadores dos cursos,
que foram formalmente empossados dia 13 de maio, em solenidade na
sede das FIPA. Os Coordenadores, com mandato de dois anos, a partir de
14/05/2009, são:
Coordenadora Pedagógica: Profª Drª Dulce Maria Silva Vendrúsculo
Coordenador do curso de Administração: Prof. Joacyr Vargas
Coordenador do curso de Direito: Prof. Ms. Donizett Pereira
Coordenador do curso de Educação Física: Prof. Antonio Lourival Lourenço
Coordenadora do curso de Enfermagem: Profª Drª Dircelene Jussara Sperandio
Coordenador do curso de Medicina: Prof. Dr. José Alves de Freitas
Ao ato compareceram, também, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, o ex-vice-diretor das
FIPA, Dr. Antonio Hércules, e o secretário geral, Prof. Sidnei Stuchi.

Divulgação

Diretores da Fundação, FIPA e Coordenadores

FIPA promove IV Seminário de Auto Avaliação
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA)
promoveram dia 25 de abril último, a partir das
9h00, no anfiteatro da Fundação Padre Albino, o
seu IV Seminário de Auto Avaliação com a participação de aproximadamente 100 pessoas, entre
gestores, coordenadores de cursos e de áreas,
docentes, membros da Comissão Própria de Avaliação, representantes dos funcionários e alunos
representantes de séries.
O Seminário foi realizado para apresentar o
plano de ação de 2009/2010 das FIPA, que contém
as propostas de ações de melhoria resultantes da
avaliação institucional realizada em 2008, quando
foi ouvida toda a comunidade acadêmica (alunos,
professores, gestores, funcionários, mantenedores
Divulgação

Seminário apresentou o plano de ação 2009/2010

e representantes da sociedade civil organizada).
“A avaliação institucional é realizada periodicamente, sob a responsabilidade de uma Comissão
Própria de Avaliação, que nas FIPA recebe a denominação de SAAIFI – Sistema de Auto Avaliação
Institucional das Faculdades Integradas, composto
por representantes docentes, discentes, funcionários e da sociedade civil organizada”, informou a
Profª Sidnéia Marçal, Coordenadora do SAAIFI.
A coordenadora disse também que com a
realização do seminário pretende-se instalar a
cultura da utilização da auto avaliação como uma
ferramenta de gestão educacional e divulgar as
questões que merecem ações de melhoria nos
indicadores que norteiam a auto avaliação institucional das FIPA: didáticopedagógico, administração e serviços, comunicação, estrutura física,
responsabilidade social, educação continuada e
balanço crítico.
Após a abertura oficial do Seminário foram
dadas informações gerais pelo SAAIFI e apresentados os planos de ações das FIPA (didáticopedagógico e administrativo) e dos cursos de
Administração, Direito, Enfermagem, Educação
Física e Medicina.

CIPA das FIPA participa do Projeto “Papa Pilhas”
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) está participando do Projeto “Papa
Pilhas” desenvolvido pelos Rotarys Clubes de
Catanduva, que visa o recolhimento de pilhas e
baterias usadas para receberem uma destinação
ambientalmente adequada.
A presidente da CIPA, Márcia Sueli Barbujani,
diz que “o descarte desse material, atualmente, é
uma preocupação de ambientalistas e da socie-

dade, já que apresentam em sua composição metais considerados perigosos à saúde humana e ao
meio ambiente”. Por isso, acrescenta ela, a necessidade de cuidados especiais na hora do descarte.
Márcia informou que os postos de coleta
de pilhas e baterias estão instalados no saguão
principal das FIPA, no Campus Sede, no Hospital
Padre Albino, nos Campus I (cursos de Administração e Direito) e II (curso de Educação Física) e
no Colégio de Aplicação.

Aluna do Direito faz
palestra no IBCCRIM
A aluna Michelle Rodrigues Batista, do
curso de Direito das FIPA, foi convidada
e fez palestra no VII Seminário de Ciências Criminais de Franca, promovido pelo
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais
(IBCCRIM), que ocorreu dia 22 de maio, na
cidade de Franca (SP). Na palestra, a aluna
apresentou pesquisa, de autoria coletiva,
orientada pelo Prof. Fábio Cantizani Gomes, intitulada “Relações entre a criminalidade e a falta de infra-estrutura urbana”.
No ano passado, essa pesquisa de iniciação científica do curso de Direito já
havia sido indicada para premiação no 8º
Congresso Nacional de Iniciação Científica (CONIC), promovido pelo Sindicato das
Mantenedoras do Ensino Superior do Estado de São Paulo (SEMESP), destacando-se
entre centenas de trabalhos apresentados
no evento.
Prof. Camilo Onoda Caldas, coordenador do Núcleo de Pesquisa do curso de
Direito das FIPA disse que “O IBCCRIM é o
instituto mais respeitado no Brasil na área
de Direito Penal. Ser convidado para um
evento dessa magnitude revela a seriedade
das nossas pesquisas e a competência dos
nossos alunos e professores”.
Alunos do curso de Direito das FIPA participaram do evento como ouvintes, juntamente com estudantes, advogados, juízes
e promotores de todo Brasil. Na oportunidade foram proferidas diversas palestras
sobre temas ligados ao Direito Penal.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.- Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•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. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•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: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. Wanderley Batista Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262
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. Giocondo
Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179
CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.
Fone: 3522 3166
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658. - Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•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/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
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA
•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620. - Fone: 3522 1207

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970
MEDICINA DO TRABALHO
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930
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

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3522 4566 – 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

PEDIATRIA E PUERICULTURA
•Dr. João Romera
Eletroencefalografia computadorizada e
Rua Maranhão, 1.341. - Fone: 3522 3444
mapeamento cerebral eletroneuromiograNEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

fia e potenciais evocados auditivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363

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

Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia computadorizada e mapeamento cerebral.

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006

•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502. - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909.
Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA
E LENTES DE CONTATO
•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•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. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263
•Dr. Ricardo Zupirolli
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA
•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397
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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•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 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Manaus, 789. - Fone: 3522 3899
REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 4907
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
Dr. Ronaldo Nami Pedro
Rua Cuiabá, 413. - Fone: 3522 1369
•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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Tratamento experimental usa células tronco
adultas contra doença que pode causar cegueira
Equipe médica conta com participação de professor da Medicina/FIPA
Uma equipe médica ligada à USP
de Ribeirão Preto, que tem a participação do Prof. Rubens Camargo Siqueira, docente do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA), iniciou um tratamento
experimental contra a retinose pigmentar, doença que pode levar seus
portadores à cegueira total.
Prof. Rubens informou que três
pacientes já foram tratados e mais
dois devem se submeter ao novo
protocolo em breve. O tratamento
consiste em usar células-tronco retiradas da medula óssea dos próprios
pacientes para estimular a retina
deles a recuperar sua função, ao menos parcialmente. “Estudos com animais como camundongos e coelhos
mostraram que essa recuperação
parcial pode acontecer e é nisso que
estamos apostando”, disse Prof. Rubens Siqueira, que juntamente com

os oftalmologistas Rodrigo Jorge e
André Messias trabalham com Júlio
Voltarelli, pesquisador da USP que já
conseguiu sucessos expressivos, embora ainda preliminares, no uso de
células-tronco para tratar diabetes
tipo 1 e esclerose múltipla.
O oftalmologista explica que a
primeira vantagem de usar células
tiradas da medula óssea do próprio
paciente para transplante é que não
existe risco de rejeição. A segunda,
continua ele, tem a ver com o fato
de que essas células-tronco adultas,
ao contrário de suas contrapartes
embrionárias, muito provavelmente
não vão produzir novas células da
retina, mas apenas dar uma “mãozinha” às que já existem.
“Elas não têm todo o poder das
embrionárias, mas também não correm o risco de gerar um tumor ou
um tecido que não tem nada a ver

com o tecido ocular”, diz Siqueira.
“São mais fáceis de controlar. Esperamos que elas produzam fatores angiogênicos [que ajudam na formação
de vasos sanguíneos] e neurotróficos
[ligados ao crescimento dos neurônios e outras células do sistema nervoso]”, ressalta ele.
Com isso, as células-tronco da
medula funcionariam como uma
“equipe de resgate” das células da
retina que estão perdendo a função
e morrendo por causa da retinose
pigmentar. De origem genética, ligada a mutações em mais de cem
genes diferentes, a moléstia pode
atacar desde crianças a pessoas que
passaram dos 50 anos. O paciente vai ficando com a visão cada vez
mais limitada, por conta das células
receptoras de luz da retina que se
desativam ou passam por apoptose
ou morte celular programada, uma

espécie de autodestruição. “Nossa
esperança é atingir a população de
células que não está ativa, mas ainda
não morreu”, frisa Prof. Rubens.
Em função do número pequeno
de pacientes, o teste inicial vai levar
em conta apenas a segurança da
técnica, e não sua eficácia. Mesmo
assim, os pesquisadores vão medir
melhoras na capacidade visual dos
doentes, que estão na casa dos 20
aos 40 anos. Uma maneira objetiva
de fazer isso é avaliar o potencial elétrico da retina, indicando se as células nervosas estão respondendo ao
estímulo da luz.
A primeira paciente do País a receber o implante de células-tronco
para retinose pigmentar foi a estudante de psicologia Fernanda Fernandes, 22 anos, de São José do Rio
Preto. Ela foi operada no último dia
06 de maio naquela cidade.

Enfermagem lança 3ª edição de sua revista
O curso de Enfermagem das
Faculdades Integradas Padre Albino lançou dia 14 de maio, durante a Semana de Enfermagem,
no anfiteatro da Fundação Padre
Albino, a 3ª edição de sua revista,
CuidArte Enfermagem.
Virtude Maria Soler, professora
do curso de Enfermagem e editora
da revista, informou que a revista
contém doze artigos – 6 originais,
4 de revisão, um de atualização ou
divulgação e um de graduandos
do curso de Enfermagem. “Os artigos são de autoria de enfermeiros
pesquisadores da área do ensino

e da assistência”, disse ela, acrescentando que o material foi avaliado pelo Conselho Editorial.
De acordo com Virtude Soler,
“a revista está inserida na Rede
Iberoamericana de Editoração
Científica em Enfermagem (OMS/
EERP/USP) e o objetivo, agora, é
indexá-la em base de dados – Bireme e Lilacs”.
Extremamente satisfeita com
o lançamento do terceiro número
da revista e contando, agora, no
Conselho Científico com as colaborações da Enfermeira Maria Tereza Cuamatzi Pena, da Faculdad

de Estúdios Superiores Zaragoza gem de 500 exemplares e distrida Universidad Nacional Antóno- buição gratuita.
ma de México, MéImprensa/FPA
xico, e da Enfermeira Margarida Maria
da Silva Vieira, da
Universidade Católica Portuguesa,
do Porto, Portugal,
Virtude Soler disse que “Escrever é
preciso. A questão
é começar e nós começamos”.
A revista, semestral, tem tira- Revista será indexada em base de dados

Revistas internacionais publicam trabalho da Medicina
As revistas Parasitology e Acta
Tropica, editadas nos Estados
Unidos e com grande impacto na
comunidade científica, publicaram trabalhos de estudos sobre a
diversidade genética de Trypanosoma cruzi, protozoário causador
da “Doença de Chagas”, avaliando
os vetores desse protozoário na
natureza.
O trabalhos – Trypanosoma rangeli isolates of bats from
Central Brazil: Genotyping and
phylogenetic analysis enable description of a new lineage using

spliced-leader gene sequences e
A new genotype of Trypanosoma
cruzi associated with bats evidenced by phylogenetic analyses
using SSU rDNA, cytochrome b
and Histone H2B genes and genotyping base don ITS1 rDNA foram realizados pelo curso de
Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), em
colaboração com a Universidade
de São Paulo (USP), Universidade
Federal do Mato Grosso (UFMS),
Universidade Federal de Rondônia (UFRO) e Universidade para

o Desenvolvimento da Região do
Pantanal (Uniderp). Os pesquisadores dessas instituições percorreram diversos biomas do território brasileiro, como Pantanal,
Amazônia e Mata Atlântica, coletando e analisando diversas espécies animais que poderiam servir
como reservatórios de Trypanosoma cruzi na natureza.
De acordo com o Prof. Dr.
Manzélio Cavazzana Júnior, do
curso de Medicina das FIPA, um
dos autores desses trabalhos, foi
constatado que várias espécies de

morcegos são os dispersores mais
eficientes do protozoário que causa a doença, por serem vertebrados que voam e atingem grandes
distâncias em pouco tempo.
“Nesse trabalho foram isoladas amostras desse protozoário de
onde foram sequenciados vários
genes. Nas análises encontramos
diversos marcadores genéticos de
grande potencial para o diagnóstico molecular da doença, além de
dar uma melhor compreensão da
evolução desse protozoário na
natureza”, explicou Prof. Manzélio.
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HPA faz primeira cirurgia cardíaca
O Hospital Padre Albino, através do seu
Serviço de Cardiologia, já começou a realizar
cirurgias cardíacas. Dia 07 de maio último foi
realizada cirurgia de alta complexidade no
paciente Aparecido Pace, 63 anos, residente
na cidade de Tabapuã. O hospital vem realizando implante de marca passos definitivos,
cateterismo e angioplastia desde 2007.
Segundo informações do Dr. Paulo César Biagi, membro da equipe de cirurgiões do Hospital
Padre Albino, o paciente, que estava sofrendo
de angina estável, foi submetido a cirurgia de
revascularização do miocárdio (ponte safena) e
apresentou ótima evolução clínica.

Aparecido Pace teve alta hospitalar no dia 14.
Casado, pai de dois filhos, ele disse que estava feliz,
pois não sentiu dor alguma no pós operatório e sua
recuperação foi excelente. Elogiou a equipe médica
(cirurgiões, intensivistas, psicólogos, equipe de enfermagem e fisioterapeutas), a atenção, o atendimento
e o carinho recebidos no Hospital Padre Albino.
“Os catanduvenses, agora, têm à disposição,
no Hospital Padre Albino, um centro cardiológico
com equipamentos de última geração para procedimentos cirúrgicos e de hemodinâmica,” ressaltou Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino.
O Serviço de Cardiologia do Hospital Padre Al-

bino atende pacientes particulares, de convênios e
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Imprensa/FPA

Aparecido Pace, primeiro paciente de cirurgia
cardíaca do HPA

Conselho de Curadores tem novos membros
O Conselho de Curadores da Fundação
Padre Albino tem dois novos membros. Na
reunião do dia 02 de abril tomaram posse o
Sr. Joaquim Carlos Martins e o Padre Rosinei
Aparecido Pessini.
Joaquim Martins iniciou sua carreira profissional na empresa Dias Martins S.A., como
escriturário, onde ficou por cinco anos; ingressou, por concurso, no Banco do Brasil,
aposentando-se, após 25 anos, em 1998,
como Gerente Geral; ocupou, também, por
oito anos, até dezembro/2007, o cargo de
gerente da
Imprensa/FPA
Credicitrus.
Licenciado em Educação Física
pela ESEFIC
em 1975, primeira turma,
Joaquim Carlos Martins
Joaquim tam-

bém é bacharel em Administração pela FAECA
(1983), com Pós-Graduação MBA em Cooperativismo: ênfase em Gestão e Economia de
Cooperativa de Crédito Rural pela FUNDACE/
FEA/USP/Ribeirão Preto. É Coordenador, pelo
10º ano consecutivo, do Conselho de Assuntos Econômicos da Paróquia de São Francisco
de Assis e recentemente, a convite do Pe. Sylvio Ferreira, integrou-se, juntamente com sua
esposa, à equipe de Ministros Extraordinários
da Comunhão Eucarística da Paróquia de São
Domingos. É Diretor Financeiro do Catanduva
Basquete Clube, desde junho/2008.
Padre Rosinei Pessini é representante do
Bispado de Catanduva, indicado por D. Antonio Celso de Queirós. Ordenado presbítero
em 12/02/06, na Sé Catedral Santuário Nossa
Senhora Aparecida, em Catanduva, ele é Reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora da
Esperança, da Diocese de Catanduva, Assessor
Diocesano da Dimensão Bíblico-Catequética,

Vigário Paroquial das Paróquias São Francisco
de Assis e Santa Rita de Cássia, membro do Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades InÁlbum de Família
tegradas Padre Albino e Professor da
disciplina de História da Filosofia
Antiga e Medieval
no curso de bacharelado em Filosofia
no Centro de Estudos Superiores Sagrado Coração de
Jesus, de São José
Pe. Rosinei Aparecido Pessini
do Rio Preto.
Pe. Rosinei tem curso de Especialização
para Formadores Espirituais, pós-graduação
para Formadores de Seminários e Casas de Formação, Licenciatura em Filosofia e Graduação
em Teologia, além de vários cursos de extensão
universitária.

Fundação recebe visita de deputados
A Fundação Padre Albino recebeu neste mês de maio a visita de dois deputados:
Mendes Thame, federal, dia 15, e Roberto
Massafera, estadual, dia 22, ambos do PSDB.

Os deputados foram recebidos por diretores da Fundação, que falaram sobre a instituição, seu trabalho nas áreas da saúde, educação e assistência e os projetos em andamento.

Mendes Thame e Roberto Massafera ficaram
impressionados com a atuação da Fundação
em Catanduva e região e se dispuseram a ajudá-la em seus pleitos.

Fotos: Imprensa/FPA

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira apresenta
projeto ao deputado Mendes Thame

Dr. Geraldo Paiva, Deputado Massafera, Dr. Olegário Braido e
Prof. Nélson Martins após reunião na FPA

Deputado Roberto Massafera ouve
diretores da Fundação

Deputado Mendes Thame com participantes da reunião

