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A Fundação Padre Albino é uma En  dade Filantrópica que atua na cidade de Ca-
tanduva há 83 anos nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, contando 
com a par  cipação direta de aproximadamente 1.600 funcionários, benefi cian-

do Catanduva e mais 17 municípios da região, com uma população aproximada de 300 mil 
habitantes.

Ao longo dessas oito décadas, a Fundação Padre Albino consolidou sua presença na 
comunidade através do trabalho de seus Departamentos, implementando ações no campo 
da assistência social e comunitária.

Na área da saúde a contribuição à comunidade de Catanduva e região se faz pelos hos-
pitais de ensino – Emílio Carlos e Padre Albino. Nesses úl  mos anos, inves  u-se na am-
pliação da área  sica, em novas tecnologias, buscando novos conhecimentos e assumindo 
desafi os com o obje  vo de prestar atendimento de qualidade.

O Padre Albino Saúde oferece atendimento hospitalar e clínico nas várias áreas de 
especialidades médicas, desenvolvendo programa de medicina preven  va e cursos para 
gestantes, palestras e orientações para grupos da comunidade em geral.

No Recanto Monsenhor Albino o atendimento a idosos de ambos os sexos, ins  tucio-
nalizados, é feito por uma equipe de profi ssionais cons  tuída por médico, enfermeiros, 
assistente social, terapeuta ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga, fi sioterapeutas e nu-
tricionista, que possibilita uma assistência plena e integral na área psicossocial, da saúde, 
da reabilitação  sica e motora, favorecendo a reintegração de seus internos com a família 
e com a comunidade.

O Museu Padre Albino tem como missão principal a guarda do arquivo histórico e 
da memória da ins  tuição. Suas a  vidades se remetem à divulgação da vida e obra de 
Monsenhor Albino, mantendo registros das a  vidades realizadas por esta Fundação e 
seus Departamentos. O Museu possui, também, uma Hemeroteca especializada sobre a 
história da cidade, sendo local de pesquisa para alunos dos diversos cursos das Facul-
dades Integradas Padre Albino, de outras faculdades e escolas de Catanduva e região.

Na área educacional, o Colégio de Aplicação tem uma tradição de seis décadas, atuando 
no Ensino Infan  l, Fundamental e Médio, destacando-se pelas metodologias a  vas empre-
gadas no processo de aprendizado de seus alunos. Além da educação básica, o Colégio de 
Aplicação, em parceria com a Unopar (Universidade Norte do Paraná), oferece o EAD – Sis-
tema de Ensino Presencial Conectado.

Com as Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), a Fundação Padre Albino cumpre 
seu papel social inves  ndo em ações para aproximar seus acadêmicos da comunidade. 
Através do Núcleo de Extensão e dos estágios curriculares dos cursos de Administração, 
Direito, Educação Física, Enfermagem e Medicina são desenvolvidos projetos e a  vidades, 
ministrados cursos e palestras, dadas orientações e prestados serviços ins  tucionais que 
benefi ciam um grande número de pessoas, desde crianças até idosos, de Catanduva, re-
gião e outros Estados.

Neste Balanço Social apresentamos nossa Ins  tuição pelo seu trabalho desenvolvido, 
focalizando as ações de responsabilidade social, a relação com a comunidade, com o pú-
blico interno, o cliente, o compromisso com a qualidade dos serviços prestados e informa-
mos os seus números no modelo formatado pelo IBASE.
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Presidente da Diretoria Administra  va
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MISSÃO

Manter ins  tuições no campo da saúde, da assis-
tência, da educação e da pesquisa cien  fi ca, obje-
 vando a prevenção, a recuperação, a reabilitação 

e a promoção humana nos seus aspectos polí  co 
e social, contribuindo para o desenvolvimento de 
um cidadão consciente, crí  co e é  co, agente na 
sociedade.

BALANÇO SOCIAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO EM 2009
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O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) promoveu trei-
namentos para colaboradores dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, orientando-os 
sobre temas relacionados às suas a  -
vidades. Os treinamentos foram minis-
trados durante a jornada de trabalho e 
benefi ciaram 207 colaboradores.

O Setor de Recursos Humanos pro-
moveu treinamentos para colabora-
dores de todos os Departamentos. Os 
treinamentos foram ministrados du-
rante a jornada de trabalho e benefi -
ciaram 1.612 colaboradores.

Em acordo fi rmado durante as negociações da Convenção Cole  va de Trabalho com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
de Saúde de Catanduva, a Fundação Padre Albino, através do Departamento de Recursos Humanos e da Administração dos hospitais, 
viabilizou aos funcionários pertencentes àquele Sindicato um plano de saúde regulamentado pela Lei 9.656/98.

O plano tem cobertura ambulatorial e hospitalar, previsto no rol de procedimentos da ANS - Agência Nacional de Saúde, é opta  vo, 
de abrangência geográfi ca municipal, com cobertura para urgência e emergência nacional.

O Restaurante, instalado no Hospital Emílio Carlos, atende aos alunos das Faculdades 
Integradas Padre Albino e colaboradores da Fundação, a preços subsidiados.

A Fundação adquiriu equipamentos de úl  ma geração que são responsáveis por todo o 
processo de preparo da comida. O restaurante serve almoço e jantar.

Restaurante Vacinação contra a gripe

Inglês

Convênio com Angola

Treinamentos

Plano de saúde a funcionários

Através do SESMT (Medicina do Traba-
lho), da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar e Grupo de Apoio ao Trabalha-
dor foi realizada de 05 a 08 de maio uma 
campanha de vacinação contra o vírus In-
fl uenza (gripe) para os funcionários dos 
hospitais Padre Albino e Emilio Carlos. 

No total foram aplicadas 680 doses da 
vacina.

Através de convênio com a Planet Idio-
mas, a Fundação Padre Albino possibilitou 
o aprendizado de inglês aos colaboradores 
e alunos das faculdades.

Voluntariado
A Fundação Padre Albino possui dois 

grupos de voluntários que atuam junto 
aos pacientes de seus hospitais, através de 
ações sociais organizadas.

Convênio celebrado com o Governo de 
Angola possibilitou o oferecimento de bolsas 
de estudo a dois alunos daquele país para os 
cursos de Administração e Enfermagem.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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HOSPITAL PADRE ALBINO
Atendimento - O Hospital Padre Albino registrou 11.125 internações e 92.547 atendimentos na sua Unidade de Urgência e Emergência 
pelo SUS, representando 78,60% do total dos atendimentos. Seu Laboratório de Análises Clínicas fez 87.915 exames pelo SUS.

Meio Ambiente

Biblioteca

Orientação sobre queimadurasO Hospital Padre Albino, em parceria 
com a AVOFPA – Associação dos Voluntá-
rios da Fundação Padre Albino mantém uma 
biblioteca, instalada em sala própria, para 
atender pacientes e colaboradores.

Sob a responsabilidade da AVOFPA, a 
biblioteca conta com cerca de 1.500 livros 
nos mais variados gêneros: infan  s, juvenis 
e adultos; coleções de romances; enciclo-
pédia; livros religiosos, entre outros. 

No dia 6 de junho foi comemorado o Dia 
Nacional do Queimado. Para marcar e data 
e principalmente devido ao grande número 
de queimaduras ocorridas na região, a Uni-

Prosseguindo com o projeto de recicla-
gem de lixo, os colaboradores do hospital 
contribuíram com 14.390 kg de papelão, 
12.335 kg de papel, 5.118 kg de plás  co, e 
8.600 kg de sucatas. 

Os produtos foram vendidos e a renda, 
de R$ 5.161,00, aplicada nas premiações da 
gincana entre funcionários e na montagem 
do Dia H.

A Comissão de Reciclagem do hospital, 
preocupando-se com a preservação do meio 
ambiente, realizou, no dia 05 de junho, com 
a colaboração da Profª Dirce Gimeniz, do 
curso de Educação Física das FIPA, a  vidades 
e dinâmicas com os colaboradores destacan-
do a importância de reciclar.

A a  vidade foi realizada em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho.

Reciclagem de Lixo

dade de Tratamento de Queimados (UTQ) 
orientou a população sobre os cuidados e 
prevenção de queimaduras. 

A a  vidade foi desenvolvida no próprio 
dia 6, na Praça Monsenhor Albino, das 9h00 
às 12h00, com distribuição de folhetos edu-
ca  vos e orientações de médicos, enfermei-
ros, auxiliares e técnicos de enfermagem e 
integrantes da Liga de Cirurgia Plás  ca do 
curso de Medicina das Faculdades Integra-
das Padre Albino (FIPA).

No dia 04, às 10h30, Dr. Eduardo Carlos 
da Silveira Mendes Júnior, médico respon-
sável pela UTQ, foi entrevistado sobre o as-
sunto na Rádio Bandeirantes, no Programa 
do Gui, e no dia 05, às 11h00, juntamente 
com a Enfermeira Ana Lúcia dos Santos, na 
Rádio Ondas Verdes, no programa da jorna-
lista Mara Gabas.
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Prevenção de Acidentes de Trabalho Alojamento Conjunto
O hospital realizou dias 22, 23 e 24 de junho, no anfi teatro 

da Fundação, a sua 12ª SIPAT – Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho, com palestras sobre diversos temas, como 
Ergonomia e Humanização, A importância da a  vidade  sica, Os 
indica  vos nutricionais que previnem as doenças crônicas e dege-
nera  vas e Mo  vação x Sexualidade.

A Maternidade possui o Alojamento Conjunto. Com isso, a mãe fi ca 
acomodada em seu leito e o recém-nascido, sadio, permanece, num 
berço, ao seu lado. Esse  po de alojamento tem o obje  vo de incen  -
var o aleitamento materno e possibilitar o acompanhamento da ama-
mentação, sem rigidez de horário, visando esclarecer dúvidas da mãe e 
incen  vá-la nos momentos de insegurança, treiná-la para os cuidados 
com o seu fi lho, tais como banho, cura  vo no coto umbilical, entre ou-
tros, e favorecer a troca de experiências entre as mães.

O Serviço Social é um abrangente mediador entre os usuários 
e a ins  tuição, que busca facilitar o acesso da população e dos 
colaboradores aos serviços de saúde públicos e par  culares.

Por meio de orientações, encaminhamentos, solicitações, 
contatos, entre outros, atua nas enfermarias e no hospital em 
geral com o atendimento social individual/ familiar, a fi m de mini-
mizar o trauma que pode ser causado pela hospitalização. No ano 
de 2009 o Serviço Social fez 31.871 atendimentos, destacando-se:

O projeto Dr. Sara & Cura, apoiado pelos três Rotarys Clubes lo-
cais e fundado 1998, fez de Catanduva a quarta cidade do mundo a 
levar alegria às pediatrias e pioneira em conjugar o trabalho de clows 
(palhaços) e contadores de histórias.

Contando com aproximadamente 30 voluntários, o Sara & Cura 
atua às quartas, sextas, sábados e domingos na Pediatria do Hospital 
Padre Albino, mesclando a alegria e irreverência dos palhaços e con-
tadores de estórias e contos, além de músicas e números de mágicas.

O projeto, nos seus 12 anos de a  vidades, já visitou mais de 
25.000 crianças na Pediatria do Hospital Padre Albino.

Banco de Leite Humano

Projeto Dr. Sara & Cura

O Banco de Leite Humano desenvolve ações de promoção, pro-
teção, apoio, assistência à gestante, puérpera, nutrizes ou lactente 
na prá  ca do aleitamento materno, respondendo tecnicamente 
pelo processamento e controle da qualidade do leite humano or-
denhado.

Oferece atendimento individual às pacientes ou via telefone 
para esclarecimento de dúvidas sobre a qualidade do leite e reso-
lução dos problemas com as mamas. Realiza visitas domiciliares, 
incen  va a amamentação na primeira hora de vida e orienta com 

PRODUTOS E PROCESSOS

Atendimento individual 1.846

TOTAL

301

317

500.450 ml

499.600 ml

209

202

1.300

1.084

Atendimento em grupo

Visita domiciliar

Leite coletado

Leite distribuído

Doadoras

Receptoras

Exame microbiológico

Exame FQ crematócrito

DISCRIMINAÇÃO
Atendimento familiar
Atendimento social nas Enfermarias
Autorização e atendimento para fornecimento de refeições

Aviso de alta hospitalar
Comunicação familiar
Fornecimento de produtos de higiene pessoal a pacientes
Ocorrências de ambulâncias das Prefeituras para remoção de
pacientes às cidades de origem

Orientações

TOTAL

relação à importância do aleitamento materno, visando prolongar 
o período de amamentação exclusiva, quanto aos valores nutri-
cionais do leite materno, a ordenha, massagem e coleta do leite e 
coleta do leite excedente, após as mamadas, para o Banco de Lei-
te, benefi ciando os recém nascidos patológicos e, em especial, os 
pré maturos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 
clientela que mais necessita deste produto.

Antes de cadastrar as doadoras, o banco verifi ca o resultado de 
cada um dos exames feitos no pré-natal e no momento do parto, 
que constam na carteirinha da gestante. A voluntária também pas-
sa por uma triagem oral para responder questões que comprovem 
que o leite produzido por ela é saudável.

Serviço Social

891
723

3.054
13.169
1.143

73

5.041

1.140
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DISCRIMINAÇÃO TOTAL

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Atendimento - O Hospital Emilio Carlos, que atende exclusivamente pelo SUS, registrou 6.006 internações e 67.945 atendimentos no seu 
Ambulatório de Ensino. Seu Laboratório de Análises Clínicas fez 183.614 exames.

Serviço Social
O Serviço Social é mediador entre usuário e ins  tuição, bus-

cando facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos 
pelo Sistema Único de Saúde/SUS.

Atua nos ambulatórios, nas enfermarias e no hospital em ge-
ral, desenvolvendo tratamento social/individual e/ou familiar. 
Inves  ga situações biopsicossociais e culturais que possam inter-
ferir no tratamento e na cura do paciente.

No atendimento ao usuário, o Serviço Social faz esclarecimen-
tos, encaminhamentos, solicitações, contatos, entre outros. Em 
2009 foram 61.887 atendimentos, destacando-se:

O Serviço Social atende pacientes de Ambulatórios para o 
fornecimento de refeições, gratuitamente. Neste ano de 2009 
foram oferecidas 497 refeições.

Reciclagem de Lixo

Prosseguindo com o projeto de reciclagem de lixo, os colabora-
dores do hospital contribuíram com 16.486,60 quilos. 

O produto foi vendido e a renda, de R$ 3.301,34, aplicada em 
eventos realizados para os próprios colaboradores.

As ambulâncias, gratuitamente, 24 horas por dia, fazem o trans-
porte de pacientes entre os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, 
para consultas de urgência e exames de pacientes internados.

Ambulâncias

Meio ambiente

O Grupo de Reciclagem e 
Mercúrio realizou duas a  vidades 
para comemorar a Semana do 
Meio Ambiente, dirigidas a todos 
os colaboradores do hospital, nos 
dias 17 e 18 de junho.

Dia 17, na sala de espera do 
Ambulatório de Ortopedia, o En-

fermeiro João César Jacon fez pa-
lestra sobre o Projeto Mercúrio, às 
11h00 e às 14h00. 

No dia 18, no mesmo local, às 
10h00 e às 14h00, ofi cina de reci-
clagem com a Profª Dirce Apareci-
da Gimeniz, do curso de Educação 
Física das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA), que procurou 
conscien  zar os colaboradores 
sobre a importância da preserva-
ção da natureza. Usando garrafas 
pet de vários tamanhos, caixas de 
leite, de ovos e de pizza e latas 
variadas, ela ensinou os colabo-
radores a fazer brinquedos, ins-
trumentos musicais e u  litários, 
entre muitos outros.

2.720

9.456

2.652

6.141

12.002

5.169

2.002

115

5.361

1.443

Atendimento familiar

Atendimento social ambulatorial

Atendimento social nas Enfermarias

Comunicação familiar

Orientações

Aviso de alta hospitalar

Convocações por carta de mudanças de consultas ambulatoriais

Fornecimento de produtos de higiene pessoal a pacientes

Ocorrências de ambulâncias das Prefeituras para remoção de 
pacientes às cidades de origem

Autorização e atendimento para fornecimento de refeições

Ambulância
Kombi

Ambulância
Montana

UTI
Móvel Total

Total de ocorrências 1.557 4.469 379 6.405
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Biblioteca móvel

Programas e ações desenvolvidas nos dois hospitais

A Biblioteca Móvel, projeto desenvolvido em parceria com a Pas-
toral da Saúde, circula pelas enfermarias do hospital todas as quar-
tas-feiras, das 15 às 17 horas, para atender pacientes.

As revistas e periódicos fi cam com o paciente durante uma se-
mana, sendo recolhidos na semana seguinte.

Prevenção

Comitê e Comissões de Humanização

Dia da Humanização – Dia H

Humanização

Datas Comemora  vas

O hospital realizou dias 27 e 28 de maio a XIII SIPAT – Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, com as palestras 
Drogas lícitas e A importância da vacinação para trabalhadores em 
estabelecimentos de saúde.

Café junino na Quimioterapia
O Serviço de Quimioterapia, que atende em média 160 pacien-

tes/mês pelo SUS, ofereceu dias 1º, 2 e 3 de julho um café da manhã 
junino aos seus pacientes. 

A inicia  va do café foi uma forma de confraternização entre os 
pacientes, inclusive para tornar mais alegre a manhã de cada um de-
les. O Serviço também comemora o aniversário dos pacientes.

Aleitamento materno

O Consultório de Enfermagem/Sala de Assistência ao Aleitamen-
to Materno orientou 285 mães sobre a importância do aleitamento 
materno exclusivo até os seis meses de idade e sobre os problemas 
que podem acontecer durante esse período. 

O atendimento às mães é feito de segunda a sexta-feira, das 
13h00 às 18h00.

As fes  vidades em datas  comemora  vas proporcionam mo-
mentos de alegria e descontração, diminuindo a tensão do am-
biente hospitalar - Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia dos Pais, Dia 
da Criança e festa junina, entre outras.

Os hospitais promoveram o Dia da Humanização Hospitalar no 
dia 30 de novembro. O Dia H é realizado para médicos, residentes 
e clientes internos (colaboradores). A intenção é melhorar a quali-
dade do atendimento em saúde, mediante a promoção de entre-
tenimento, cultura e informação educacional que sensibilizem os 
profi ssionais e, ao mesmo tempo, proporcione um ambiente de 
trabalho descontraído, acolhedor e humanizado.

A peça teatral O Menestrel abriu o evento nos dois hospitais. 
O violinista Moacir 
Rodrigues fez apre-
sentações nos seto-
res. Profi ssionais de 
beleza também par-
 ciparam. Durante 

o dia todo, cabelei-
reiros, depiladores, 
massagistas, entre 
outros profi ssionais, 
atenderam os cola-
boradores.

Os hospitais contam com um Comitê e Comissões de Humanização com a par  cipação de 
voluntários de diversas áreas. O obje  vo é humanizar o atendimento aos usuários internos 
e externos, além de organizar e apoiar programas de humanização existentes na Ins  tuição.

No dia 1º de julho, o Comitê de Humanização fez visita técnica ao Hospital de Câncer de 
Barretos com o obje  vo de conhecer e trocar informações sobre a atuação do seu grupo 
de humanização.

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino 
desenvolvem ações de humanização hospi-
talar, oferecendo novas perspec  vas para 
assistência mul  profi ssional ao paciente.
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Ambiência
Visita aberta é uma proposta da Polí-

 ca Nacional de Humanização que tem o 
obje  vo de ampliar o acesso dos visitan-
tes às unidades de internação, de forma 
a garan  r o elo entre o paciente, sua rede 
social e os diversos serviços da rede de 
saúde, mantendo latente o projeto de 
vida do paciente.

Com obje  vo de valorizar 
os seus colaboradores e unir 
esforços para manter um am-
biente de trabalho adequado, 
os hospitais Emílio Carlos e Pa-
dre Albino lançaram o projeto 
Café com Prosa e promovem, 
mensalmente, encontros entre 
os funcionários, gestores dos 
hospitais, gerente de Recursos 
Humanos, diretores e presiden-
te da Diretoria Administra  va.

Projeto Visita Aberta

Projeto Café com ProsaSAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

Os hospitais contam com o Serviço de Atendimento ao Cliente-SAC. 
Seus obje  vos são obter indicadores de qualidade, aproximar o 

cliente da Ins  tuição e conhecer as suas necessidades e expecta  vas 
visando a melhoria constante dos serviços oferecidos e a sua sa  sfação.

O serviço, elo de comunicação entre o hospital, os usuários e os 
funcionários, através da Coordenação de Humanização Hospitalar, visa 
iden  fi car e buscar soluções para as manifestações apresentadas.

A Ouvidoria é indicador de qualidade ins  tucional. O serviço é 
um canal à expressão do direito de voz do usuário de opinar sobre 
os serviços a ele ofertados pelo hospital. Através da Ouvidoria, os 
pacientes e acompanhantes podem solicitar informações e colabo-
rar com sugestões para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos.

Programa de Educação Con  nuada

O Programa de Educação Con  nuada visa a melhoria da qua-
lidade da assistência, promovendo oportunidade de ensino, me-
diante o desenvolvi-
mento da capacidade 
do corpo assistencial. 
Seus obje  vos são 
proporcionar o de-
senvolvimento pes-
soal, interpessoal 
e profi ssional dos 
colaboradores, bem 
como selecionar e ca-
pacitar pessoas para 
atender as necessi-
dades do hospital; 
propiciar a mo  vação e o processo de ensino-aprendizagem no 
hospital e abordar temas gerais e específi cos de cada área, para fa-
cilitar a integração do profi ssional de acordo com as necessidades 
de cada setor, por meio da execução ou monitoramento das aulas.

Entre as áreas de atuação da Educação Con  nuada estão pro-
cesso sele  vo, integração, avaliação de desempenho, apoio logís-
 co à Gerência de Enfermagem, estudo e elaboração de normas, 

regimento interno, aperfeiçoamento e treinamento da equipe de 
enfermagem.

O foco da Educação Con  nuada está em proporcionar, através 
dos treinamentos, compe   vidade da força de trabalho, exigindo 
que os profi ssionais estejam aptos para a criação, resolução e to-
mada de decisões. O levantamento das necessidades para os te-
mas propostos no Programa é realizado através de observações 
con  nuas nos setores, das solicitações de chefi as e colaboradores. 
Os principais temas abordados são relacionados à área de enfer-
magem e setores administra  vos e de apoio.

A Educação Con  nuada realizou 148 treinamentos em 2009, 
sendo 68 no Hospital Emílio Carlos e 80 no Hospital Padre Albino.

Ambiência na saúde refere-se ao tra-
tamento dado ao espaço  sico entendido 
como espaço social, profi ssional e de rela-
ções interpessoais que deve proporcionar 
atenção acolhedora, resolu  va e humana.

Nesse sen  do deve-se destacar:
•Aquisição de televisores para os quar-

tos de internação dos setores de Molés  as 
Infectocontagiosas e C2 Impar no Hospital 

Emílio Carlos;
•Troca de cadeiras para acompanhantes 

nos dois hospitais;
•Remodelação total da Pediatria do Hos-

pital Padre Albino;
•Reformas estruturais para melhor 

atendimento: Raio X, no Hospital Emílio 
Carlos; Centro Obstétrico, no Hospital Pa-
dre Albino, entre outras.

Comissão Intra-hospitalar de Transplantes

AVOFPA - Associação de Voluntários da Fundação Padre Albino

A Associação dos Voluntários da Fundação Padre Albino - AVO-
FPA, fundada em 2005, não tem fi ns lucra  vos e seu obje  vo é 
colaborar com os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, visando 
o bem-estar dos pacientes e familiares. A AVOFPA, com 69 volun-
tários, realiza campanhas em datas comemora  vas como Carnaval, 
Dia da Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Se-
mana Monsenhor Albino, aniversário da Associação, Dia das Crian-
ças, Dia H, Natal. Além disso, promove ações permanentes, como a 
manutenção da biblioteca e do bazar benefi cente.

A Comissão Intra-hospitalar de Transplantes dos hospitais ou 
Comissão Intra-Hospitalar de Captação de Órgãos e Tecidos coor-
dena todo o processo de captação.

Criada também para melhorar a no  fi cação de mortes encefá-
licas e potenciais doadores de órgãos, essa equipe tem sensibili-
dade, responsabilidade, seriedade, é  ca e habilidade polí  ca para 
conciliar diversos serviços, setores e profi ssionais dentro do hospi-
tal em torno do seu obje  vo maior: captação de órgãos e tecidos.

Ouvidoria
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PADRE ALBINO SAÚDE - PAS

Neste ano de 2009 foram concluídas a 
III e IV Turmas da Medicina Preven  va, que 
trabalhou na prevenção de doenças como 
Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial 
Sistêmica e Obesidade Adulta e Infan  l.

O Programa de Medicina Preven  va 
conta com uma equipe mul  disciplinar 
formada por educadores  sicos, enfermei-
ros, fi sioterapeutas, nutricionistas, psicó-
logos e médicos.

O PAS realizou em setembro, durante 
a XVIII Semana Monsenhor Albino, a pre-
miação do 3º Concurso de Fotografi a Es-
porte e Qualidade de Vida Inspiram Saú-
de e o PAS Bike Tour, passeio ciclís  co de 
caráter urbano turís  co em parceria com 
o Clube do Pedal, percorrendo pontos de 
Catanduva que  veram a intervenção do 
Padre Albino. Do passeio par  ciparam 
aproximadamente 180 pessoas.

Inspirando SaúdeMedicina Preven  va

Durante o ano foram realizadas várias 
parcerias de cuidados com a saúde e pales-
tras preven  vas. 

O plano realiza também o Programa de 
Reciclagem, orientando clientes e funcioná-
rios sobre o que é reciclar e premiando os 
que entregam maior quan  dade (peso) de 
material reciclado.

O Padre Albino Saúde e seus clientes 
aderiram à campanha Doe sua nota fi scal, 
desenvolvida pela Fundação Padre Albino.

Em 2009, o PAS promoveu, gratuitamente, dois cursos para gestantes, benefi ciando 
115 mulheres da comunidade. 

O curso tem como fi nalidade orientar as gestantes sobre o pré-natal e até um ano 
de vida do bebê, além de fornecer dicas de saúde, sexualidade, alimentação, exercícios, 
maternidade,  pos de parto, curiosidades e afi ns, que são ministradas por profi ssionais 
qualifi cados como ginecologista/obstetra, pediatra, enfermeira, den  sta, fi sioterapeuta, 
fonoaudióloga, nutricionista e psicóloga.

Curso de Gestantes

Orientação

Doação
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RECANTO MONSENHOR ALBINO

MUSEU PADRE ALBINO

O Recanto Monsenhor Albino realiza, para os seus idosos, de ambos os sexos, diversas a  vidades recrea  vas, religiosas, de entre-
tenimento, passeios e comemorações, assim como palestras para seus funcionários.

A biblioteca, 
composta por 
livros religio-
sos, cien  fi cos, 
literatura brasi-
leira, literatura 
infanto-juvenil e 
literatura estran-
geira, empresta 
livros aos funcio-
nários, seus fi lhos e para os idosos.

Consciência Saudável Biblioteca
Dirigida a funcionários e interessados 

foi realizada de 24 a 27 de novembro a VI 
Semana da Consciência Saudável do Re-
canto, que proporcionou palestras sobre 
qualidade de vida, mo  vação e autoconhe-
cimento aos seus funcionários.

As palestras foram ministradas a par  r 
das 13h00, na Sala de Vídeo e Eventos. Os 
temas foram Métodos contracep  vos, con-
cepção e aborto; Câncer de Mama e Não 
existem doentes, existem doenças.

O Museu Padre Albino recebeu 2.626 
visitantes em 2009, sendo 2.097 de Catan-
duva, 515 de outras 46 cidades paulistas, 11 
de cidades de outros seis Estados e três de 
cidade da Alemanha, sempre com acompa-
nhamento e explicações sobre o acervo, vida 
e obra de Monsenhor Albino. Para pesquisas 
foi franqueada a Hemeroteca, com orienta-
ções sobre os assuntos pesquisados.

Durante todo o ano o museu recebeu 

alunos das diversas séries e cursos e escolas/
faculdades para pesquisas dos mais variados 
assuntos ligados à história de Catanduva, 
tanto para trabalhos escolares como para 
TCCs. A Hemeroteca e a Sala “Imprensa e 
Autores Catanduvenses” também foram u  -
lizadas por jornalistas e colunistas para suas 
matérias nos jornais e ainda por par  culares.

Neste ano o museu realizou e/ou mon-
tou cinco exposições em sua sede ou fora 

dela, nesse caso auxiliando en  dades. Doou 
livros e revistas para a “Biblioteca Padre Al-
bino”, da Associação das Voluntárias da Fun-
dação Padre Albino, instalada no Hospital 
Padre Albino, e para a Biblioteca do Recanto 
Monsenhor Albino.

Durante todo o ano, na segunda quinta-
-feira de cada mês, o museu cede a Sala da 
“Imagem e Som” para as reuniões das par-
 cipantes voluntárias da Pastoral da Saúde 

Hospitalar Diocesana, que conta com inte-
grantes de várias paróquias da cidade e re-
gião e que atuam nos Hospitais Emílio Carlos 
e Padre Albino.



10

A  vidades solidárias

Visitas orientadas

O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) 
realizou dias 16 e 17 de outubro sua I Jor-
nada de Cinema, no Campus I, evento que 
marcou o início da organização do Cine Clu-
be das FIPA.

No dia 16, às 19h30, houve exibição do 
documentário Frames. Às 20h00, o diretor 
José Roberto Sanabria falou sobre a criação 
e produção do seu documentário. Dia 17, 
às 9h00, Sanabria ministrou ofi cina sobre 
apreciação e introdução à  linguagem cine-
matográfi ca.

A a  vidade reuniu alunos dos cinco cur-
sos das FIPA e foi aberta à comunidade.

O Setor de Orientação Jurídica do Núcleo 
de Apoio ao Estudante (NAE) das FIPA reali-
zou 24 atendimentos a alunos, com duração 
mínima de noventa minutos cada. Os alunos 
buscaram orientações sobre sua relação com 
a Ins  tuição e a família, dúvidas contratuais, 
obrigações civis, criminais e trabalhistas. O 
atendimento é previamente agendado.

Cine Clube

Apoio jurídico

O Núcleo de Apoio ao Estudante formou 
seu coral, composto por 17 componentes, 
entre alunos, funcionários das áreas admi-
nistra  va e técnica, funcionários dos hospi-
tais e pessoas da comunidade interessadas.

A apresentação ofi cial do coral ocorreu 
na abertura do Congresso de Iniciação Cien-
 fi ca (CIC) das FIPA, no dia 05 de novembro. 

Os ensaios são realizados toda segunda e 
quarta feira, das 18h00 às 19h15, na sala 
do NAE, em frente ao Laboratório de Histo-
patologia do curso de Medicina, no Campus 
Sede das FIPA, no Hospital Emílio Carlos.

Coral

O início do ano le  vo dos cinco cursos 
das Faculdades Integradas Padre Albino, 
em fevereiro, foi marcado por a  vidades 
solidárias.

As FIPA proíbem o trote e cada curso fez 
uma recepção para seus alunos do primeiro 
ano, sendo que a orientação foi que fossem 
promovidas a  vidades solidárias, como doa-
ção de sangue, de medula óssea e de órgãos.

Os calouros dos cursos de Educação Fí-
sica e Enfermagem, matu  no e noturno, 
assis  ram palestra de sensibilização sobre 

doação de sangue, medula óssea e de ór-
gãos. 15 alunos do curso de Enfermagem 
atenderam ao apelo da palestra: 9 doaram 
sangue e 6 fi zeram cadastros para doação de 
medula óssea.

O Grupo de Ajuda Comunitária (GAC) 
do curso de Medicina promoveu o trote so-
lidário, arrecadando gêneros alimen  cios, 
colchões e fraldas geriátricas. Os produtos 
arrecadados foram entregues à Casa de Re-
cuperação Lírios do Vale, Lar Bom Samarita-
no e ao Recanto Nosso Lar.

Com o obje  vo de proporcionar à co-
munidade estudan  l a possibilidade de es-
colha profi ssional mais adequada, as FIPA 
desenvolveram de setembro a novembro a 
a  vidade Escola aberta à comunidade: Inte-
ração FIPA, comunidade estudan  l - visitas 
orientadas.

Na visita, os estudantes do úl  mo ano 
do ensino médio de escolas públicas e par-

 culares de Catanduva e região conheceram 
a Unidade Sede das FIPA, compreendendo 
biblioteca, salas de aulas, laboratórios de 
ensino, Unidade de Pesquisa Experimental, 
além de demonstração de algumas prá  cas 
de laboratórios.

As visitas orientadas  veram a duração 
de duas horas e reuniram grupos de até 35 
alunos cada, num total de 420 alunos.

FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO - FIPA
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As FIPA par  ciparam da 21ª FECIC – 
Feira Comercial e Industrial de Catanduva, 
de 9 a 13 de setembro, e da 6ª Vest Fair, 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Meio ambiente: conscien  zação

Orientação à comunidade Escola da Família

Em convênio com a Fundação para o Desenvolvi-
mento da  Educação/FDE - Programa Escola da Família, 
as FIPA ofereceram 35 vagas para alunos matriculados 
nos cursos de Administração (5 vagas), Direito (5 va-
gas), Educação Física (20 vagas) e Enfermagem (5 va-
gas) para desenvolverem a  vidades junto às escolas 
estaduais de Catanduva e Região.

O Programa Escola da Família, desenvolvido nos 
fi nais de semana, das 9h00 às 17h00, atende uma 
clientela diversifi cada, formada por crianças, jovens e 
adultos da comunidade onde está inserida a Unidade 
Escolar, oferecendo trabalhos dentro das áreas des-
por  vas, de recreação, artes, saúde e outras afi ns. O 
programa des  na aos alunos bolsa de estudo integral, 
sendo 50% do valor da mensalidade, até o máximo de 
R$ 267,00, repassado pelo programa Escola da Família 
e 50% pela Mantenedora.

Dia 11 de setembro foi realizado o 4º 
Encontro do Meio Ambiente. O Tenente Igor 
Kenzo Hiassa, Comandante do Batalhão da 
Polícia Ambiental da Região de Catanduva, 
apresentou as polí  cas ambientais e as ações 
desenvolvidas na cidade de Catanduva e re-
gião, dando enfoque às queimadas da cana-
-de-açúcar e suas consequências ao meio am-
biente, principalmente à fauna regional. 

Foram distribuídas mudas de árvores 
na  vas aos presentes.

Inclusão digital
Neste ano foi implantado um novo pro-

jeto social de inclusão digital, Informá  ca 
Inclusiva para Crianças (Projeto Cipó), que 
se somou aos outros três existentes. O Pro-
jeto Cipó atendeu 18 alunos, de agosto a 
novembro.

O Projeto O ABC da Informá  ca atendeu 
pessoas carentes e desempregadas, acima 

de 18 anos, e formou 21 pessoas. 
O Projeto O bê-a-bá da informá  ca aos 

Bombeiros Mirins, dirigido a crianças caren-
tes de 11 a 15 anos que vivem em situação 
de risco, benefi ciou 37 alunos. 

O projeto Informá  ca para Defi cientes 
Visuais proporciona a inclusão digital para 
defi cientes visuais. O curso, ministrado total-

mente no computador, com fone de ouvi-
do, benefi ciou 14 pessoas.

Os projetos Cipó e Bombeiros Mirins 
são desenvolvidos em parceria com o 
Educandário São José e o Corpo de Bom-
beiros de Catanduva. Os cursos básicos de 
computação têm aulas ministradas no La-
boratório de Informá  ca do curso.

O curso cedeu seu laboratório de in-
formá  ca e um docente para o projeto 
Criança Doce Energia, da Usina Cerradi-
nho, oferecendo para 130 crianças e jo-
vens, de fevereiro a dezembro, curso bási-
co de informá  ca duas vezes por semana.

O curso promoveu dia 06 de junho, às 9h00, 
no Campus I, o 4º Encontro de Micro e Pequenos 
Empresários da Região de Catanduva.

No Encontro foram apresentadas a reali-
dade das micro e pequenas empresas de Ca-
tanduva e região, os trabalhos e os serviços 
oferecidos pelas en  dades associa  vas e de 
apoio aos micro e pequenos empresários. Os 
par  cipantes ouviram depoimentos de micro 
e pequenos empresários sobre a realidade de 
mercado para o profi ssional de Administração 
e o desenvolvimento das suas a  vidades. 

O Encontro, gratuito, teve a par  cipação de 
mais de 160 pessoas, entre alunos, represen-
tantes de organizações e público de interesse.

Apoio a micro e pequenos empresários

Inclusão

Dia 10 de setembro, no Clube 
de Tênis Catanduva, foi promovido 
o 4º Seminário A inclusão de pes-
soas com defi ciências no mercado 
de trabalho, com o tema Evoluindo 
com resultados; é hora de incluir.

A programação do Seminário 
incluiu palestras, apresentação 
ar  s  ca, de pesquisa e de traba-
lho social com pessoas com defi -
ciência. O encontro foi gratuito e 
voltado para alunos e público de 
interesse.

de 15 a 18 de setembro, na 
cidade de São José do Rio 
Preto, onde foram divulgados 
os cursos da ins  tuição e rea-
lizados procedimentos, como 
verifi cação do Índice de Mas-
sa Corpórea, peso, estatura, 
pressão arterial e cuidados 
com simuladores.

Na feira de Catanduva 
aproximadamente 1.500 pes-
soas visitaram o stand das 
FIPA; pela feira de São José 
do Rio Preto passaram 12.700 
alunos, sendo que signifi ca  va 
parcela dessa clientela procu-
rou pelo stand das FIPA.
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Bolsa de Talentos

Empresa Júnior

 Os alunos, através da FAECA 
Júnior, empresa de consultoria 
sem fi ns lucra  vos, prestaram 
serviços e desenvolveram proje-

tos para empresas, en  dades e 
sociedade em geral nas suas áre-
as de atuação, sob a supervisão 
dos professores. São eles:

CURSO DE DIREITO

Dia 06 de dezembro, a FAECA Junior realizou a 5ª edição 
da campanha Natal Junior, projeto social que consiste em pro-
porcionar um dia especial para crianças de bairros carentes de 
Catanduva. Par  ciparam da campanha 80 crianças com idades 
entre 04 e 12 anos, pertencentes a um dos projetos da Paróquia 
Imaculada Conceição.

Com a venda de camisetas, apoio da ACE - Associação Comer-
cial e Empresarial e várias empresas de Catanduva e região, além 
dos professores do curso de Administração, o evento foi realizado 
com sucesso. As crianças chegaram à chácara às 9h30, tomaram 
café da manhã, 
par  ciparam de 
várias a  vidades 
com recreacio-
nistas, almoça-
ram e recebe-
ram a visita do 
Papai Noel, que 
distribuiu uma 
lembranc inha 
para cada uma. 
As a  vidades fo-
ram encerradas 
às 14h30.

Natal Junior

Direitos Humanos

Dias 29 e 31 de agosto foi promovido 
o VI Encontro de Direitos Humanos, com a 
presença de professores, alunos e público 
de interesse. Nesse encontro foi aborda-
da a atuação dos movimentos sociais no 
Brasil e no mundo e sua contribuição para 
a busca de uma sociedade mais justa e 
equânime.

O Encontro marcou o compromisso do 
curso de Direito em prol da divulgação e 
proteção dos direitos dos menos favoreci-
dos, consolidando a sua atuação na área 
dos Direitos Humanos e do intenso incen-
 vo ao exercício da cidadania.

Doação de cestas básicas

Direito das Minorias

O Ceprajur doou oito cestas básicas à 
Associação Pão Nosso, que realiza trabalho 
benefi cente e tem sede na região do bairro 
Solo Sagrado, em Catanduva.

Os recursos para a aquisição das cestas 
básicas vieram de honorários advoca  cios 
recebidos por sucumbência em ação pa-
trocinada por seu escritório de Assistência 
Judiciária contra uma grande empresa bra-
sileira, que foi condenada a pagar indeni-

zação por danos morais e materiais a uma 
cliente que procurou o escritório jurídico 
para defender seus direitos.

O objeto da ação, que tramitou em Ca-
tanduva, teve como argumento disposição 
legal do Código de Defesa do Consumidor 
e trouxe ressarcimento pecuniário à ví  ma. 
A requerida foi condenada a pagar também 
as custas processuais e honorários advoca-
 cios.

No I Seminário de Direito das Minorias, 
dia 24 de outubro, foi apresentado o resul-
tado do projeto Conhecendo seus direitos, 
desenvolvido sob a perspec  va de discu  r 
os direitos das minorias, culminando com 
visitas a en  dades específi cas.

A a  vidade teve por obje  vo a cons-
cien  zação dos alunos e da comunidade 

sobre os direitos e prerroga  vas das pesso-
as com maior potencialidade de sofrerem 
discriminação social. Os estudos foram di-
recionados para cinco grupos – homossexu-
ais, defi cientes, índios, mulher e trabalha-
dor rural.

Os alunos visitaram o Recanto Monse-
nhor Albino, a Casa Mãe e o Senac.

Assistência jurídica gratuita

O Escritório de Assistência Jurídica do 
Centro de Prá  ca Jurídica (CEPRAJUR) rea-
lizou 67 atendimentos à população catan-
duvense no ano de 2009, contando com 26 
estagiários do 3º, 4º e 5º anos que auxilia-
ram no atendimento à população, orienta-

dos por professores do curso.
Dos mais variados assuntos tratados pe-

los estagiários, destacam-se os referentes 
a pensão alimen  cia, aposentadoria e de-
mais bene  cios do INSS, descumprimento 
de contratos e regularização de imóveis.

O Programa Bolsa de Talen-
tos, em parceria com a Associa-
ção Comercial e Empresarial de 
Catanduva, Paróquia Imaculada 
Conceição, APAE e curso de Edu-
cação Física, compreende três 
projetos.

Projeto Estágio Administração 
– visa aproximar alunos do curso 
de Administração dos empresá-
rios de Catanduva e região atra-
vés do cadastro e organização dos 
currículos de alunos interessados 
em estágio e a solicitação das em-
presas. O cadastro dos alunos e 
solicitação das empresas é feito 
através do site da Faeca Júnior.

Projeto Emprego Solidário - 
voltado para pessoas com baixa 
qualifi cação e empregabilidade, 
com cadastro de empresas que 
necessitam dessa mão de obra, 
é realizado em parceria com a 
Paróquia Imaculada Conceição. 
O procedimento para busca é o 
mesmo, através do site da Faeca 
Júnior.

Projeto Emprego para porta-
dores de necessidades especiais 
– no site da Faeca Júnior é feito o 
cadastro e a aproximação de pes-
soas com necessidades especiais 
com as empresas interessadas na 
contratação.
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O projeto Criança Viva foi desenvolvido 
por um professor e dois alunos bolsistas no 
Colégio de Aplicação, de agosto a dezem-

Dia 22 de maio foi promovido um de-
bate público para discu  r a atual estrutura 
familiar e seus refl exos no âmbito jurídico.

O debate reuniu o Coordenador do cur-

Mudanças na estrutura familiar

Atualização

Teoria Polí  ca

O curso promoveu dia 28 de março, no período da tarde, o 
curso de Atualização em Direito, com o obje  vo de contribuir 
para a consolidação do estudo da lógica dos ramos do Direito, 
aprofundando a visão geral de cada área jurídica específi ca.

O curso foi gratuito e dele par  ciparam 16 alunos do 5º ano.

Cerca de 150 alunos de todas as turmas do curso par  ciparam 
dia 28 de março, no período da manhã, do curso de Teoria Polí  ca.

Gratuito, o curso tratou a respeito das origens históricas do 
conceito de polí  ca.

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Criança Viva

Ginás  ca Laboral

Arrecadação solidária

Em comemoração ao Dia da Criança, o 
curso realizou a  vidade na Praça Monse-
nhor Albino das 9h00 às 13h00 no dia 03 de 
outubro, envolvendo quatro professores e 
alunos do 1º ao 3º ano.

Aberto a todas as crianças da comunida-
de na faixa etária de 3 a 12 anos, o evento 
disponibilizou equipamentos espor  vos e 
promoveu jogos e recreação, avaliação  si-
ca e nutrição, a  vidades rítmicas, espor  -
vas e biblioteca i  nerante. 

Aproximadamente 300 crianças foram 
atendidas, mas o número total de par  ci-
pantes, considerando o evento do início ao 
fi nal, chegou próximo a 700 pessoas.

Dia da Criança

* As alunas entregaram dia 7 de abril, 
no Recanto Monsenhor Albino, 98 quilos de 
alimentos não perecíveis doados no ato da 
matrícula.

* O Programa arrecadou, entre suas 
alunas, material de higiene pessoal – creme 
dental e sabonetes, que foram doados no 
dia 07 de maio ao Recanto Nosso Lar.

* O Programa promoveu no dia 25 de 
novembro, no Clube dos 300, um desfi le de 

modas benefi cente. Como ingresso, duas 
caixas de leite longa vida em bene  cio a 
recanto de idosos. Do desfi le Moda na 3ª 
idade sim, por que não? teve a par  cipação 
de 45 alunas do Programa que desfi laram 
trajes próprios de passeio e gala. Foram ar-
recadadas 300 caixas de leite, distribuídas 
para o Recanto Monsenhor Albino, Vila São 
Vicente de Paulo, Hospital Padre Albino, Re-
canto Nosso Lar e Lar Boa Nova.

TreinamentoGinás  ca Ar  s  ca
No dia 22 de outubro foi ministrado o 

treinamento Técnicas de orientação e mobi-
lidade e inclusão da pessoa com defi ciência 
visual para seis alunos, com aulas teórica e 
prá  ca.

O obje  vo foi apresentar as técnicas 
de orientação e mobilidade e relacioná-las 
com a importância da prá  ca de a  vidade 
 sica para ampliar as possibilidades de in-

clusão social das pessoas privadas da visão.

Em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação e Coordenadoria de Esportes, 
Lazer e Turismo foi realizado, de março a 
dezembro, na sala de ginás  ca do curso, o 
projeto Ginás  ca Ar  s  ca, com o obje  vo 
de popularizar a modalidade, que tem sido 
tratada como esporte de elite e de di  cil 
acesso ao aluno da escola pública. O projeto, 
coordenado por um professor e dois alunos, 
atendeu 40 crianças de 7 a 14 anos, dividi-
das em duas turmas, com aulas três vezes 
por semana nos períodos da manhã e tarde.

Coordenado por um professor e três 
estagiários foi desenvolvido o projeto de 
Ginás  ca Laboral para os funcionários das 
FIPA.

Com uma média de par  cipação de 30 
funcionários, as aulas foram ministradas às 
segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h30 
às 7h55 e das 8h00 às 8h25, no saguão cen-
tral, no período de 16 de setembro a  16 de 
dezembro.

Programa para a Terceira Idade

so, Prof. Donize   Pe-
reira, três professores 
e as psicólogas Ma-
rina Hernandes Fer-
reira, que atua junto 
ao programa Saúde 
na Família na Unida-
de Básica de Saúde 
“Alcione Nasorri”, no 
Solo Sagrado, e Ca-
mila Calera, que atua 
no Programa Jovem 
100%, da Vila Celso.

bro, às terças e quartas-feiras, das 14h00 às 
17h00.

Envolvendo 32 alunos do 7º ano, 22 alu-
nos do 8º ano e 29 alunos do 9º ano, de am-
bos os sexos, o projeto teve o obje  vo de 
conscien  zar sobre a importância do espor-
te no desenvolvimento social,  sico, mental 
e cultural, valorizar as a  vidades espor  vas 
como meio de melhoria da saúde e da qua-
lidade de vida; contribuir para a formação 
de cidadãos par  cipantes e transformado-
res da sua realidade.  
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CURSO DE ENFERMAGEM

Vamos ao Meio - Vale do Jequi  nhonha

Em parceria com a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Ressurreição, o curso 
par  cipou pela quarta vez do Projeto Vamos ao Meio na cidade de Pedra Azul, Vale do 
Jequi  nhonha (MG). O trabalho social, que contou com a par  cipação de uma professora 
e oito alunas da 4ª série, foi desenvolvido de 25 de julho a 02 de agosto úl  mo.

A equipe do curso atendeu 640 pessoas na cidade, na zona rural e povoados, fazendo 
trabalho educa  vo com as famílias da zona rural sobre controle de natalidade, exame de 
mama, coleta de papanicolau, gravidez na adolescência, cuidados com a água, pois elas 
fi cam pra  camente isoladas. Entre as a  vidades assistenciais, a equipe fez o controle de 

glicemia e da pressão arterial, 
cura  vos e cuidados com puér-
peras e recém nascidos.

No atendimento domici-
liar, a equipe realizou a  vida-
des educa  vas e assistenciais, 
abordando temas sobre saúde 
da mulher, como auto-exame 
de mama, prevenção de câncer 
ginecológico e DST/AIDS, saúde 
ambiental, orientando sobre 
cuidados com a água e parasito-
ses, assim como saúde e higiene 
corporal e bucal.

Educação em Saúde na comunidade

O projeto Educação em Saúde na comu-
nidade realizou as seguintes a  vidades, de 
março a junho e de agosto a novembro:

- Drama  zação/teatro – Qualidade de 
vida no trabalho, benefi ciando professores, 
alunos e funcionários da Fundação Padre 
Albino e das Escolas Técnicas de Enferma-
gem de Catanduva;

- Verifi cação de pressão arterial e realiza-
ção de cura  vos nos Jogos Regionais dos Ido-
sos (JORI), em Votuporanga, em atletas/ido-
sos par  cipantes de grupos de terceira idade;

- palestra “Álcool e drogas” na Socieda-
de Benefi cente Delfi no de Oliveira para 40 
crianças e adolescentes entre 7 a 17 anos;

- orientações para 15 mães residentes 
no bairro Jardim Alpino, na Unidade de 
Saúde da Família local, sobre prevenção 
do câncer do colo do útero, como realizar 
auto-exame das mamas, câncer de mama, 
doenças sexualmente transmissíveis e edu-
cação infan  l;

- aferição de pressão arterial e orienta-
ções com relação à alimentação e prá  ca 
de exercícios  sicos para 50 mulheres no 
Centro Comunitário do bairro Solo Sagrado;

- par  cipação na Campanha de Mul  va-
cinação na Unidade Básica de Saúde da Vila 
Soto na verifi cação das carteiras de vacina 
de crianças (vacinas atrasadas) e mesa de 
anotações. Foram atendidas 550 crianças 
de 0 a 5 anos;

- verifi cação de pressão arterial, cálculo 

do índice de massa corpórea e orientações 
quanto a alimentação; orientações sobre o 
câncer de mama, ensinando o auto exame 
das mamas e sua importância para 150 pes-
soas de Catanduva e região (comemoração 
pelo Dia Mundial da Alimentação);

- informações sobre a Gripe A – H1N1 
para a população de Catanduva e região du-
rante a 21ª FECIC – Feira Comercial e Indus-
trial de Catanduva, de 9 a 13 de setembro;

- administração da vacina contra a Po-
liomielite e outras vacinas na Campanha 
de Mul  vacinação em 581 crianças de 0 a 
5 anos;

- explicações, esclarecimentos de dú-
vidas e orientações sobre a Infl uenza A - 
H1N1 a 10 idosos par  cipantes do grupo de 
a  vidades  sicas para diabé  cos e hiper-
tensos da Unidade de Saúde da Família Dr. 
José Rocha, no bairro Jardim Gavioli, a 227 
alunos do Ensino Fundamental e professo-
res do Colégio Nossa Senhora da Ressurrei-
ção, a 180 alunos e 8 professores da Escola 
Municipal “Prof. Gastão Silveira”, e a 10 pais 
de alunos que frequentam a Sociedade Be-
nefi cente Delfi no de Oliveira;

- palestra sobre osteoporose a clientes 
da Unidade de Saúde da Família Dr. José Ro-
cha, no bairro Jardim Gavioli;

- palestra de orientação sobre higiene e 
pediculose para 180 crianças de 7 a 10 anos 
e professores da Escola Municipal “Prof. 
Gastão Silveira”;

-palestra/demonstração de revista em 
quadrinhos sobre hipertensão arterial e 
diabetes mellitus na Unidade de Saúde da 
Família Dr. José Rocha, no bairro Jardim Ga-
violi, para 10 adultos par  cipantes do gru-
po de a  vidades  sicas;

- orientações sobre amamentação para 
três gestantes com uso de álbum seriado na 
Unidade de Saúde da Família Dr. José Ro-
cha, no bairro Jardim Gavioli;

- dinâmica e leitura do livro “O menino 
que quase morreu afogado no lixo” e ginca-
na educa  va para as crianças aprenderem a 
não jogar lixo no chão para 47 alunos da Pré 
Escola e 1ª série do Ensino Fundamental da 
Escola Municipal “Prof. Gastão Silveira”, no 
bairro Jardim Gavioli;

- no dia 13 de junho, das 8h00 às 12h00, 
na Praça da República, os alunos fi zeram 
coleta de sangue para cadastro de possíveis 
doadores de medula óssea, atendendo 177 
pessoas;

- no período de 29 de setembro a 30 de 
novembro, nos períodos da manhã e da tar-
de, foi desenvolvido o projeto Aferição de 
pressão arterial no Conjunto Espor  vo de 
Catanduva, atendendo 586 pessoas;

- no dia 10 de outubro, em comemora-
ção ao Dia da Criança, das 8h00 às 14h00, foi 
realizada, na Praça da República, a  vidade 
de aferição de pressão arterial, atendendo 
150 pessoas, que receberam orientações 
sobre a necessidade de assistência à saúde;

O Projeto Museu I  nerante de Ana-
tomia, que tem o obje  vo de introduzir 
conceitos básicos sobre anatomia huma-
na que permitam aos alunos do ensino 
fundamental conhecer o corpo humano 
e propiciar o ensino-aprendizagem, no 
período de setembro a novembro esteve 
nos seguintes locais:

- 03 de outubro - Praça da Matriz
-14 de outubro – Creche Irmã Shei-

la – 30 crianças do Maternal ao Jardim II
- 21 de outubro – Creche Maria Áu-

rea – 30 crianças do Maternal ao Jardim II
- 28 de outubro – Sociedade Benefi -

cente Delfi no Oliveira – 30 alunos
- 04 de novembro – Educandário São 

José/Projeto Cipó – 40 alunos
- 11 de novembro – Associação Lar 

da Criança Lola Zancaner/Projeto Viva 
Flor – 60 crianças

Museu de Anatomia
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Campanha de captação de doadores de medula óssea

Dia 22 de outubro, em parceria da Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos, o 
curso realizou a I Campanha de Captação de Doadores de Medula Óssea das FIPA. 

Acadêmicos do curso, capacitados, par  ciparam da coleta do material, registro e infor-
mações, com a supervisão e apoio da equipe do Hospital do Câncer de Barretos, nos três 
turnos: manhã, tarde e noite no Campus Sede e noite no Campus 1. 

Aproximadamente 300 voluntários, entre eles acadêmicos, professores e funcionários 
dos cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem e Medicina cadastra-
ram-se no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

Durante o estágio supervisionado da 
disciplina Administração de Enfermagem 
na Rede Básica de Saúde, uma professora 
e cinco alunas da 4ª série do curso desen-
volveram, na Unidade de Saúde da Família 
“Dr. José Rocha”, no bairro Gavioli, no dia 
25 de novembro, das 8h00 às 10h00, um 
trabalho educa  vo sobre reaproveitamen-
to de alimentos.

O trabalho contou com seis mulhe-
res par  cipantes de a  vidades  sicas sob 
orientação do Educador Físico que presta 
serviço na USF. As alunas ministraram pa-
lestra, com demonstração e degustação de 
alimentos preparados por elas, e distribuí-
ram uma car  lha com as receitas.

A Liga da Saúde da Mulher desenvolveu 
inúmeras a  vidades, tais como incen  vo 
às prá  cas da amamentação, orientação 
sobre a importância da coleta e doação 
do leite humano, sobre a importância do 
teste an  /HIV em mulheres, uso dos mé-
todos an  concepcionais de barreira, pre-
venção de queimaduras, atendimento de 
urgência e emergência, orientação sobre a 
importância da doação de órgãos, do alei-
tamento materno, além da distribuição de 
brindes e kits.

As a  vidades foram realizadas nos me-
ses de março, maio e agosto, nas Unidades 
Básicas de Saúde, Centro Comunitário do 
Solo Sagrado e UBS do Parque Flamingo, 
num total de 351 atendimentos.

No segundo semestre, uma professora 
e duas alunas promoveram em todas as 
Unidades de Saúde do Município capacita-
ção da equipe de enfermagem em au  smo 
e outros transtornos invasivos do desen-
volvimento.  Par  ciparam do treinamento 
19 agentes de saúde.

Dia 17 de setembro, alunos do curso realizaram, das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 
17h00, atendimentos aos motoristas de veículos de carga na Polícia Rodoviária de Catan-
duva, na Rodovia Washington Luís.

Orientados por professores, os alunos realizaram 137 atendimentos assistenciais e de 
educação em saúde, que incluíram aferição de pressão arterial, glicosimetria, antropome-
tria, com cálculos do índice de massa corpórea, educação em saúde em hipertensão, dia-
betes e problemas relacionados a doenças sexualmente transmissíveis.

Os dados foram colhidos após cada par  cipante assinar o Termo de Consen  mento de 
Pré e Pós Esclarecimento. Os motoris-
tas que  veram exames com alterações 
foram orientados a procurar Unidades 
Básicas de Saúde em suas cidades. Gra-
ças a parceria com a Secretaria Munici-
pal de Saúde, os motoristas receberam 
vacinas contra rubéola, tétano, hepa  te 
B, febre amarela, caxumba e gripe.

O Programa Educação e Saúde – 
Saúde do Caminhoneiro teve a par  ci-
pação de 52 alunos do curso, do 1º ao 
4º ano.

Reaproveitamento de alimentos

Saúde da Mulher

Capacitação

Saúde dos caminhoneiros

Prevenção do meio ambiente

O curso elaborou uma programação 
para comemorar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente e Ecologia (05 de junho) realizada 
dias 08 e 09.

No dia 08, às 8h00 e às 19h00, 
na sala de aula da 1ª série, Prof. 
Nélson Lopes Mar  ns, Membro 
Conselheiro da Fundação e ve-
reador do município de Catan-
duva, fez a palestra Projeto de 
reaproveitamento do óleo vege-
tal de cozinha para a fabricação 
de biodiesel; às 20h00, Carlos Al-
berto Calixto Lapera, Secretário 
Municipal do Meio Ambiente e 
Agricultura de Catanduva, falou 
sobre as a  vidades desenvolvi-
das pela Secretaria.

No dia 09, na sala de aula da 1ª série, às 
8h00, Renata Guedes Vianna, Engenheira 
de Segurança do Trabalho da Fundação Pa-
dre Albino, falou sobre Resíduos sólidos; às 
9h00, Sérgio Henrique Rezende Crivelaro, 
da Secretaria do Meio Ambiente do muni-
cípio de Novo Horizonte, falou sobre Equilí-
brio pessoal x meio ambiente. A programa-
ção foi encerrada às 10h00, com a palestra 

Projeto de reaproveitamento do óleo vege-
tal de cozinha para a fabricação de biodie-
sel, pelo Prof. Nélson Lopes Mar  ns.
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de Catanduva para desenvolver a a  vidade 
Orientação sobre Gripe A - H1N1. 15 alunos 
do 1º ao 3º ano distribuíram folhetos com 
informações que auxiliavam na prevenção da 
doença, assim como esclareciam as possíveis 
dúvidas da população, focando medidas de 
prevenção e higienização.

• No dia 14 de novembro, na Praça da Re-
pública, foi realizado evento em comemora-
ção ao Dia Mundial do Diabetes. Os alunos da 
Liga de Endocrinologia e Diabetologia atende-
ram a população fazendo aferição do peso, da 
circunferência abdominal e altura. As pessoas 
com alto risco e que apresentassem alteração 
eram aconselhadas a procurar um posto de 
saúde. Também foi feita aferição da pressão 
arterial, para o controle dos hipertensos, e 
para rastreamento quando o teste acusasse 
alto risco para Diabetes  po 2.

Foram promovidos durante o ano cursos, encontros, ofi cinas, palestras, capacitações 
cien  fi co tecnológicas e semanas benefi ciando profi ssionais dos hospitais Padre Albino 
e Emílio Carlos, acadêmicos da área da saúde e estudantes dos cursos técnicos em en-
fermagem com o obje  vo de atualização e incen  vo à melhoria da assistência prestada.

O Grupo de Ajuda Comunitária (GAC) pro-
moveu, dia 14 de fevereiro, o trote solidário. 
33 alunos de 1ª a 3ª série percorreram os bair-
ros Vila Celso e Parque Iracema arrecadando 
alimentos, posteriormente distribuídos para 
o Recanto Nosso Lar e Paróquia Imaculada 
Conceição. O trote arrecadou 661 unidades 
de alimentos não perecíveis que benefi cia-
ram 16 internas do Recanto e 50 famílias da 
paróquia.

No período de 6 a 30 de abril, o Grupo 
promoveu entre os alunos do curso a III Cam-
panha de Higiene Básica des  nada à Comuni-
dade Terapêu  ca Lírio dos Vales.

Nos dias 24 de maio e 24 de junho, o Grupo 
de Ajuda Comunitária promoveu a Campanha 
do Agasalho nos bairros Vila Celso e Parque 
Iracema e uma festa junina, respec  vamente, 
para arrecadação de roupas e agasalhos. Nos 
dois eventos foram arrecadadas 633 peças de 

Os alunos fi zeram visitas programadas 
a en  dades e hospitais para capacitação 
científico-tecnológica/responsabilidade 
social.

Eventos

Ajuda comunitária

Informação e conscien  zação

Visitas

CURSO DE MEDICINA

Os alunos pertencentes à Interna  onal 
Federa  on of Londrina Medical Students 
(IFLMS) – Comitê Permanente em Saúde 
Pública (SCOPH), em parceria com a Liga 
de Infectologia e o Grupo de Ajuda Comu-
nitária (GAC), realizaram uma campanha 
de imunização entre os alunos do curso. 
O obje  vo foi imunizar os estudantes e 
manter suas carteiras de vacinação em dia, 
fundamental para profi ssionais da área da 
saúde que têm contato direto com agentes 
infecciosos.

Na campanha, que teve a par  cipação 
de 13 alunos, foram u  lizadas as vacinas 
contra gripe, tétano, febre amarela, dupla 
viral adulto e hepa  te B, imunizando 110 
alunos das diversas séries.

Imunização

• Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher, 10 alunos pertencentes ao Comitê 
Permanente em Saúde Reprodu  va e AIDS da 
IFMSA-BRAZIL, em parceria com o Programa 
DST/AIDS da Secretaria de Saúde do muni-
cípio, promoveram na manhã do dia 08 de 
março, para cerca de 50 mulheres soroposi-
 vas, palestra sobre a importância delas na 

sociedade, da realização do ato sexual seguro 
e sobre a HPV, doença que afeta grande parte 
das mulheres do mundo. 

A a  vidade foi desenvolvida no Ambula-
tório do Hospital Emilio Carlos, onde foi ser-
vido café da manhã, sorteada cesta básica, 
distribuídos folhetos explica  vos e entregues 
fl ores e bombons.

No período da tarde os alunos foram ao 
GASA – Grupo de Apoio e Solidariedade ao 
Aidé  co falar sobre os mesmos temas para as 
mulheres lá atendidas. No entanto, a pedido 
do GASA, com a par  cipação dos homens, 
para que eles também entendessem a impor-
tância da mulher na sociedade. Foram realiza-
das diversas dinâmicas com os presentes.

• Dia 27 de abril, as Ligas de Medicina de 
Família e Comunidade e de Infectologia par-
 ciparam do Dia do combate à hipertensão 

arterial e à dengue. Na Praça da República, 30 

alunos informaram e conscien  zaram a po-
pulação com relação aos fatores de risco que 
concorrem para o aparecimento da hiperten-
são e da dengue, com distribuição de folhetos 
a 164 pessoas.

• Dia 19 de maio, na Paróquia Imaculada 
Conceição, alunos da Liga de Cirurgia de Ur-
gência e Trauma fi zeram palestra sobre pri-
meiros socorros (acidentes domés  cos e de 
trabalho) a 30 paroquianos.

• O Dia Nacional do Queimado (06/06) foi 
comemorado com a  vidade na Praça Monse-
nhor Albino pela Liga de Cirurgia Plás  ca. 14 
alunos da Liga conscien  zaram a população 
sobre a prevenção às queimaduras, expondo 
banners e distribuindo folhetos informa  vos 
sobre o risco de acidentes domés  cos com 
diversos materiais infl amáveis e os primeiros 
socorros às ví  mas.

• As Ligas de Clínica Médica e de Infecto-
logia e IFLMS promoveram, dia 25 de agosto, 
no anfi teatro da Fundação Padre Albino, um 
debate sobre a Gripe A - H1N1 com a par  ci-
pação de 120 pessoas, entre estudantes, pro-
fi ssionais da área e comunidade.

• No período de 9 a 13 de setembro, a Liga 
de Medicina de Família e Comunidade este-
ve na 21ª FECIC – Feira Comercial e Industrial 

roupas, sapatos, cobertores e meias, doadas 
para a Comunidade Terapêu  ca Lírio dos Va-
les e outras en  dades assistenciais.

No dia 09 de outubro, o GAC promoveu 
a  vidade para comemorar o Dia da Criança 
na Unidade Básica de Saúde Dr. Napoleão Pe-
licano, no Jardim Alpino. Nove alunos desen-
volveram a  vidades recrea  vas com as crian-
ças do bairro, culminando com um lanche.
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Coordenado por dois professores e 
com a par  cipação de 29 alunos do 3º 
ano, foi realizado o projeto Prevenção do 
uso abusivo de álcool entre estudantes do 
ensino fundamental: uma proposta de in-
tervenção.

O projeto foi realizado na Escola Esta-
dual “João Gomieri Sobrinho”, na cidade 
de Palmares Paulista. Cerca de 200 alunos 
do Ensino Médio assis  ram a palestra e 
puderam esclarecer suas dúvidas.

Álcool: prevenção

Durante a 21ª FECIC – Feira Comercial 
e Industrial de Catanduva, de 9 a 13 de 
setembro, 25 alunos da Liga de Cirurgia e 
Trauma deram plantões no stand do SAMU 
para atendimento às pessoas.

De março a novembro, alunos perten-
centes à Liga do Trauma atenderam a po-
pulação de Catanduva e região através de 
plantões na equipe de Resgate do Corpo 
de Bombeiros e no SAMU.

35 alunos ofereceram o Sala Extra, cur-
sinho preparatório para ves  bulares, gra-
tuito, des  nado a alunos que concluíram 
ou estão cursando o ensino médio em es-
colas da rede pública. 

Foram benefi ciados 80 alunos caren-
tes, de março a novembro.

Plantões

Na Amazônia - Napra

Criança x hospital: Projeto Teddy Bear

Cursinho preparatório

Os alunos desenvolveram dia 25 de 
agosto, a par  r das 13h30, no Colégio de 
Aplicação, o projeto Teddy Bear (Hospital 
do Ursinho) para os alunos da Educação In-

fan  l (Maternal ao 1º ano do Ensino Fun-
damental).

Os alunos levaram ursinho, boneca ou 
qualquer bichinho de pelúcia para realiza-

ção do projeto. Eles vieram 
de casa como pais dos brin-
quedos que estavam doen-
tes e iam ao médico para se-
rem consultados. O obje  vo 
do projeto foi familiarizar a 
criança com o ambiente hos-
pitalar, quebrando tabus e 
facilitando a compreensão e 
o envolvimento com a equi-
pe hospitalar, criando assim 
confi ança entre médico-
-paciente. Par  ciparam do 
projeto aproximadamente 
25 alunos e 80 crianças, de 
2 a 6 anos.

Treze alunos do curso par  ciparam, de 
03 a 27 de julho, do NAPRA - Núcleo de 
Apoio às Populações Ribeirinhas da Ama-
zônia, nas regiões dos rios Madeira e Pre-
to, no Estado de Rondônia.

Nas comunidades de Cuniã, Nazaré, 
São Carlos do Jamari e Calama os alunos 
par  ciparam de a  vidades de educação 
em saúde (câncer de mama, câncer de colo 
de útero, hipertensão e diabetes), fi zeram 
visitas domiciliares, aferição de pressão 
arterial, promoveram discussões e deram 
informações sobre higiene, drogas, álcool, 
sexualidade e DST.

A Liga de Medicina de Família e Comu-
nidade, com a extensão VILA – Valorizando 
o idoso, levando acolhimento, realizou no 
dia 09 de novembro uma a  vidade com os 
idosos internos na Vila São Vicente de Pau-
lo, de Catanduva.

O obje  vo foi o de es  mular as capa-
cidades sensoriais, de noção de tempo e 
espaço e de memória dos 120 idosos par-
 cipantes da a  vidade.

Todas as Ligas Estudan  s se envolve-
ram no ELEC – Encontro das Ligas Estudan-
 s de Catanduva, realizado em novembro, 

na Praça Monsenhor Albino, que teve por 
obje  vo uma abordagem intensa da popu-
lação, oferecendo informações, esclare-
cimentos e a  vidades de saúde, além de 
tornar pública as suas a  vidades.

Valorização do idoso

Ligas Estudan  s

Toda úl  ma quinta-feira de cada mês, 
no SESC local, a Liga de Endocrinologia e 
Diabetologia, em parceria com a Associação 
do Diabetes de Catanduva, atendeu a popu-
lação diabé  ca cadastrada na associação. 
O obje  vo foi divulgar e mostrar a atenção 
pelo diabetes, pois muitos desconhecem sua 
existência e seus riscos de complicações car-
diovasculares.

No atendimento foram aferidos o peso, 
a circunferência abdominal e a altura. As 
pessoas com alto risco foram subme  das a 
glicemia capilar e as que acusaram alteração 
aconselhadas a procurar um posto de saúde. 
Também foi realizada aferição da pressão 
arterial, para o controle dos hipertensos, e 
para rastreamento quando o teste dava de 
alto risco para Diabetes  po 2. Após o resul-
tado, as pessoas que apresentaram risco ele-
vado foram aconselhadas a mudar seu es  lo 
de vida, alimentação e dieta. Par  ciparam 
da a  vidade 22 alunos da 1ª a 4ª série.

Orientação à população

O curso promoveu durante o ano con-
gressos, jornadas, mesas redondas, simpó-
sios, cursos de atualização e capacitação 
cien  fi co-tecnológico com a par  cipação 
de seus alunos e do curso de Enfermagem.

Eventos
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O Colégio realizou campanha entre os alunos do Ensino Funda-
mental I em bene  cio dos idosos do Recanto Monsenhor Albino.

A campanha arrecadou 300 sabonetes, 150 frascos de shampoo 
e 100 frascos de desodorantes, que foram entregues no dia 16 de 
setembro durante uma tarde de lazer entre os alunos e os idosos, 
no próprio Recanto.

Campanha
Na Semana Monsenhor Albino, em setembro, o Colégio reali-

zou a campanha “Monsenhor Albino - Solidariedade não tem ida-
de” entre seus alunos e no dia 15 de setembro entregou aproxi-
madamente 50 brinquedos e roupas para a Pediatria do Hospital 
Padre Albino.

 Os alunos do 7º ano A e B desenvolveram, juntamente com a 
professora de Ciências, uma campanha preven  va contra a den-
gue para conscien  zação dos alunos do Ensino Fundamental I (7 
a 10 anos). 

 O grupo promoveu apresentações em slides e elaborou carta-
zes e folhetos explica  vos sobre a doença, entre outras ações.

Solidariedade

Prevenção/conscien  zação

COLÉGIO DE APLICAÇÃO










