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Durante esse período, a Fundação Padre Albino consolidou sua presença na
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O Museu Padre Albino guarda o arquivo histórico e a memória da insƟtuição.
Possui, também, uma Hemeroteca especializada sobre a história da cidade,
sendo fonte de consultas e pesquisas para estudantes interessados.
Na área educacional, o Colégio de Aplicação atua na Educação InfanƟl,
Ensino Fundamental e Médio e em parceria com a Unopar (Universidade Norte
do Paraná) oferece o EAD – Sistema de Ensino Presencial Conectado.
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) oferecem oito cursos de
graduação – Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física (Bacharelado
e Licenciatura), Enfermagem, Medicina e Pedagogia e Pós-Graduação e, através
do Núcleo de Extensão e dos estágios curriculares, desenvolvem projetos e
aƟvidades, cursos e palestras, orientam e prestam serviços insƟtucionais que
beneficiam desde crianças até idosos de Catanduva, região e outros Estados.
Neste Balanço Social da Fundação Padre Albino em 2011 apresentamos
nossa InsƟtuição pelo seu trabalho desenvolvido, focalizando as ações de
responsabilidade social e a relação com a comunidade, público interno, cliente
e o compromisso com a qualidade dos serviços prestados.

Catanduva, Junho de 2012

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria AdministraƟva
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Diretoria Administrativa
Parceria Através do Departamento de Recursos Humanos, a
Fundação fez parceria com o clube Curves, uma academia exclusiva para mulheres de todas as idades.
A parceria proporciona 100% de desconto na matrícula para
funcionárias e esposas de funcionários.

Inglês

Treinamentos

Através de convênio com a Planet Idiomas, a Fundação Padre Albino disponibilizou o aprendizado de inglês aos colaboradores e alunos das faculdades.

Vacinação contra gripes

O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) promoveu treinamentos para colaboradores da
Fundação, orientando-os sobre temas relacionados às suas atividades. Os treinamentos foram ministrados durante a jornada
de trabalho e beneficiaram 393 colaboradores.
O Setor de Recursos Humanos promoveu Integração para os
novos colaboradores de todos os Departamentos.

Restaurante
O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e Serviço de Enfermagem dos hospitais,
realizou campanha de vacinação contra as gripes H1N1 e sazonal de 02 a 04 de maio no Hospital Padre Albino e nos dias 05 e
06 no Hospital Emílio Carlos.
Durante a campanha foram administradas 990 doses de vacina.

Laluce Estúdio

Voluntariado

O Restaurante, instalado no Hospital Emílio Carlos, atende,
para almoço, alunos das Faculdades Integradas Padre Albino e
A Fundação Padre Albino possui grupo de voluntário – o pro- colaboradores da Fundação, a preços subsidiados.
Equipamentos de última geração são responsáveis por todo
jeto Dr. Sara & Cura, que atua junto aos pacientes do Hospital
o processo de preparo da comida.
Padre Albino através de ações sociais organizadas.
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Hospital Padre Albino
Laluce Estúdio

Prevenção de queimaduras

A Unidade de Tratamento de Queimados/UTQ, em parceria
com a Liga de Cirurgia Plástica do curso de Medicina das FIPA,
realizou atividade no dia 11 de junho para referenciar o Dia Nacional do Queimado, celebrado no dia 06 de junho.
Banners foram expostos na praça da Igreja Matriz de São
Domingos, das 9 às 12 horas. Além disso foram distribuídos
folhetos sobre o risco de acidentes domésticos com diversos
materiais inflamáveis e os primeiros socorros às vítimas de
queimadura.

Alojamento Conjunto
Atendimento – O Hospital Padre Albino registrou 8.658 internações e 78.803 atendimentos na sua Unidade de Urgência e
Emergência pelo SUS, representando 72,71% do total dos atendimentos. O Laboratório de Análises Clínicas fez 205.549 exames pelo SUS.

Acolhimento com classificação de Risco
O Acolhimento com classificação de risco adotado pela
Fundação Padre Albino na Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Padre Albino
é um instrumento de humanização que se mostra como
reorganizador dos processos
de trabalho na tentativa de me-

lhorar e consolidar o Sistema
Único de Saúde.
A classificação de risco, implantada em 2010, tem organizado o fluxo de pacientes que
procuram as portas de entrada
de urgência/emergência, gerando um atendimento resolutivo e humanizado.

Prevenção de Acidentes de Trabalho
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
promoveu, nos dias 6 e 7 de
julho, a XIV Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do
Trabalho – SIPAT.

Na programação, palestras
sobre o Sistema circulatório
da língua portuguesa, o Pilates
e a Pilotagem defensiva, com
a participação de 181 colaboradores.

A Maternidade possui o
Alojamento Conjunto. Com
isso, a mãe fica acomodada
em seu leito e o recém-nascido, sadio, permanece, num
berço, ao seu lado.
Esse tipo de alojamento
tem o objetivo de incentivar o
aleitamento materno e possibilitar o acompanhamento da

amamentação, sem rigidez de
horário, visando esclarecer
dúvidas da mãe e incentivá-la
nos momentos de insegurança, treiná-la para os cuidados
com o seu filho, tais como banho, curativo no coto umbilical, entre outros, e favorecer
a troca de experiências entre
as mães.
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Banco de Leite Humano

Serviço Social
Laluce Estúdio

Laluce Estúdio

O Serviço Social é um abrangente mediador entre os usuários e
a instituição, buscando facilitar o acesso da população e dos colaboradores aos serviços de saúde públicos e particulares.
Por meio de orientações, encaminhamentos, solicitações, contatos, entre outros, atua nas enfermarias e no hospital em geral
com o atendimento social individual/ familiar, a fim de minimizar o
trauma que pode ser causado pela hospitalização.
No ano de 2011 o Serviço Social fez 32.574 atendimentos, destacando-se:
O Banco de Leite Humano
desenvolve ações de promoção, proteção, apoio, assistência à gestantes, puérperas, nutrizes ou lactentes na prática
do aleitamento materno, respondendo tecnicamente pelo
processamento e controle da
qualidade do leite humano ordenhado.
Oferece atendimento individual às pacientes ou via
telefone para esclarecimento
de dúvidas sobre a qualidade do leite e resolução dos
problemas com as mamas.
Realiza visitas domiciliares,
incentiva a amamentação na
primeira hora de vida e orienta com relação à importância do aleitamento materno,
visando prolongar o período
de amamentação exclusiva,

quanto aos valores nutricionais do leite materno, a ordenha, massagem e coleta
do leite e coleta do leite excedente, após as mamadas,
para o Banco de Leite, beneficiando 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 verifica 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 passa por
uma triagem oral para responder questões que comprovem que o leite produzido por
ela é saudável.

PRODUTOS E PROCESSOS

TOTAL

Atendimento individual

1.860

Atendimento em grupo

237

Visita domiciliar

237

Leite coletado (litros)

511

Leite distribuído (litros)

TOTAL
1.162

Atendimento social nas Enfermarias

1.168

Autorização e atendimento para fornecimento de refeições

787
14.538

Aviso de alta hospitalar
Comunicação familiar

1.177

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

4.725

Orientações

1.158

Projeto Dr. Sara & Cura
Laluce Estúdio

551.600

Doadoras

196

Receptoras

184

Exame microbiológico

1.158

Exame FQ crematócrito

1.109
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DISCRIMINAÇÃO
Atendimento familiar

Contando com aproximadamente 30 voluntários,
o projeto Dr. Sara & Cura,
apoiado pelos três Rotarys
Clubes locais e em atividade

desde 1998, atua na Pediatria,
mesclando a alegria e irreverência dos palhaços e contadores de estórias, com música
e números de mágicas.

Hospital Emílio Carlos
Laluce Estúdio

Serviço Social

Atendimento – O Hospital Emilio Carlos, que atende exclusivamente pelo SUS, registrou 5.790 internações e 62.678 atendimentos no seu Ambulatório de Ensino. Seu Laboratório de Análises Clínicas fez 298.834 exames.

Prevenção de acidentes de trabalho
A Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes/CIPA
promoveu, nos dias 24, 25 e 26
de maio, a XV Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do

Trabalho – SIPAT.
Na programação, palestras
sobre o poder da mente, a motivação e a sexologia, com a participação de 695 colaboradores.

Aleitamento materno
O Consultório de Enfermagem/Sala de Assistência ao Aleitamento Materno, de fevereiro
a dezembro, registrou 344 consultas de aleitamento materno,
347 assistências ao aleitamento materno, 04 assistências ao
pré-natal e 172 curativos do coto

umbilical, totalizando 867 atendimentos.
O consultório orienta mães
sobre a importância do aleitamento materno exclusivo até os
seis meses de idade e sobre os
problemas que podem acontecer
durante esse período.

Biblioteca móvel
A Biblioteca Móvel, projeto desenvolvido em parceria com a
Pastoral da Saúde, circula pelas enfermarias do hospital para
atender aos pacientes.
As revistas e periódicos ficam com o paciente durante a semana, sendo recolhidos na semana seguinte.

O Serviço Social é mediador
entre o usuário e a instituição,
buscando facilitar o acesso da
população aos serviços oferecidos pelo Sistema Único de
Saúde/SUS.
Atua nos ambulatórios,
nas enfermarias e no hospital
em geral, desenvolvendo tratamento individual/ familiar.

Investiga situações biopsicossociais e culturais que possam
interferir no tratamento e na
cura do paciente.
No atendimento ao usuário,
o Serviço Social faz esclarecimentos, encaminhamentos,
solicitações, contatos, entre
outros. Em 2011 foram 49.617
atendimentos, destacando-se:

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

Atendimento familiar

1.487

Atendimento social ambulatorial

9.166

Atendimento social nas Enfermarias

1.959

Autorização e atendimento para fornecimento de refeições

1.283

Aviso de alta hospitalar

4.878

Comunicação familiar

1.813

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

7.820

Orientações

11.125

Refeições O Serviço Social atende pacientes de Ambulatórios para o fornecimento gratuito de refeições. Neste ano de
2011 foram oferecidas 332 refeições.
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Palestras
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA,
em parceria com os departamentos Administração, Recursos Humanos, Medicina do
Trabalho e Segurança do Trabalho, promoveu palestras na
Sala de Espera da Ortopedia
para colaboradores e clientes.
No dia 26 de outubro, às
14 horas, o tema foi Tabagis-

mo, pelo médico Prof. Ms.
Renato Eugênio Macchione,
docente de Pneumologia do
curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre
Albino - FIPA. No dia 7 de
dezembro, às 14h, Dr. Sérgio Bartkevitch, Sr. Antônio
João de Melo e Sra. Heliana
Rodrigues da Costa falaram
sobre Alcoolismo.

Programas e ações desenvolvidas nos dois hospitais
Humanização

Visita Aberta

Os hospitais Emílio Carlos talar, oferecendo novas persA Visita Aberta é uma pro- social e os diversos serviços de
e Padre Albino desenvolvem pectivas para assistência mul- posta da Política Nacional de saúde, mantendo latente o proações de humanização hospi- tiprofissional ao paciente.
Humanização que tem o ob- jeto de vida do paciente.
jetivo de ampliar o acesso dos
No Hospital Emílio Carlos o
Comitê e Comissões de Humanização
visitantes às unidades de in- projeto é realizado desde 2009
ternação, de forma a garantir o e no Hospital Padre Albino foi
Os hospitais contam com um atendimento aos clientes in- elo entre o paciente, sua rede implantado neste ano de 2011.
Comitê e Comissões de Humani- ternos e externos, além de orzação com a participação de vo- ganizar e apoiar programas de
Datas comemorativas
luntários de diversas áreas.
humanização existentes na InsO objetivo é humanizar o tituição.

Projeto Café com Prosa
O projeto Café com Prosa
tem o objetivo de valorizar os
colaboradores e unir esforços
para manter um ambiente de
trabalho adequado.

Mensalmente são promovidos encontros nos dois hospitais entre colaboradores,
gestão de saúde, recursos humanos e diretoria.

Comissão Intra-hospitalar de Transplantes
Criada para melhorar a notificação de mortes encefálicas e
potenciais doadores de órgãos,
a Comissão Intra-hospitalar de
Transplante dos hospitais ou
Comissão Intra-Hospitalar de
Captação de Órgãos e Tecidos

tem sensibilidade, responsabilidade, seriedade, ética e habilidade política para conciliar
diversos serviços, setores e
profissionais dentro do hospital
em torno do seu objetivo maior:
captação de órgãos e tecidos.

Dia Mundial de Higienização das Mãos
No dia 5 de maio, Dia
Mundial de Higienização das
Mãos, os hospitais sensibilizaram os profissionais sobre
a importância da prática na
prevenção da transmissão
de infecções. Foram afixados
banners nas portas de acesso dos hospitais, com ênfase na higienização das mãos,
segundo recomendações da
Organização Mundial de Saú-
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de. Os computadores também
apresentaram, como protetor
de tela, as cinco oportunidades
da higienização das mãos para
maior conscientização dos
profissionais.
A iniciativa fez parte da
Campanha da Organização
Mundial da Saúde, que contou
com a adesão de hospitais de
diversos países para a comemoração da data.

As festividades em datas
comemorativas proporcionam
momentos de alegria e descontração, diminuindo a tensão
do ambiente hospitalar - Dia

da Mulher, Dia das Mães, Dia
dos Pais, Dia do Homem, Dia
da Criança, confraternização
junina, Natal, entre outras, são
lembradas.

Segurança do paciente
Os hospitais, em parceria
com o Conselho Regional de
Enfermagem do Estado de São
Paulo - COREN realizaram nos
dias 19, 20 e 21 de janeiro, das
8h às 17h, no Hospital Emílio
Carlos, o treinamento Gestão
de processos como fator de segurança para o paciente com

a Profª Drª Sarah Munhoz, do
COREN-SP.
Durante o curso, os enfermeiros puderam saber mais sobre o planejamento estratégico,
a importância da visão, missão
e valores da instituição e como
isso pode influenciar na prestação de serviço.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC
Os hospitais contam com
o Serviço de Atendimento ao
Cliente – SAC, com objetivo
de obter indicadores de qualidade, aproximar o cliente da
Instituição e conhecer as suas
necessidades e expectativas
visando a melhoria constante
dos serviços oferecidos e a sua
satisfação.

Ouvidoria
Os hospitais mantêm o Serviço de Ouvidoria, elo de comunicação entre o hospital e os
clientes e colaboradores, que
visa identificar e buscar soluções
para as manifestações apresentadas.
O serviço é um canal à ex-

pressão do direito de voz ao
cliente de opinar sobre os serviços a ele ofertados pelo hospital.
Os pacientes e acompanhantes
podem solicitar informações e
colaborar com sugestões para
o aperfeiçoamento dos serviços
oferecidos.

Ambiência
Laluce Estúdio

Dia da Humanização Hospitalar - Dia H
Os hospitais promoveram o Dia da Humanização Hospitalar no dia 28
de novembro. O “Dia H”
é realizado anualmente
para médicos, residentes
e clientes internos e externos.
A intenção é melhorar a qualidade do atendimento em saúde, mediante a promoção de
entretenimento, cultura
e informação educacional que sensibilizem profissionais e, ao mesmo
tempo, proporcione um
ambiente de trabalho
descontraído, acolhedor
e humanizado.
O violinista Moacir
Rodrigues, o Coral NG
– Bio Energia da Noble
do Brasil e o quarteto
“Ars Nova”, da Orquestra
Sinfônica de Catanduva,
fizeram apresentações.
Profissionais de beleza
atenderam os funcionários o dia todo.

Homenageado do Mês

Ambiência na saúde refere-se ao tratamento dado ao
espaço físico entendido como
espaço social, profissional e
de relações interpessoais que
deve proporcionar atenção
acolhedora, resolutiva e humana.
Entre as ações desenvolvidas estão a revitalização do

Pronto Atendimento, adequação da Central de Resíduos do
Hospital Padre Albino, revitalização do Berçário e da Pediatria, adequação da ala masculina da Psiquiatria do Hospital
Emílio Carlos, inauguração de
novos serviços em setores devidamente apropriados e humanizados.

Programa de Educação Continuada
O programa de Educação
Continuada visa a melhoria
da qualidade da assistência,
promovendo oportunidade de
ensino, mediante o desenvolvimento da capacidade do corpo
assistencial.
O foco da Educação Continuada está em proporcionar, através
dos treinamentos, competitividade da força de trabalho, exigindo
que os profissionais estejam ap-

tos para a tomada de decisões.
Os principais temas abordados
são relacionados à área de enfermagem e aos setores administrativos e de apoio.
A Educação Continuada
realizou 149 treinamentos
em 2011, sendo 27 no Hospital
Emílio Carlos, 82 no Hospital
Padre Albino e 40 por meio do
Sistema de Teleconferência –
EDUCASUS.

O Comitê e as Comissões
de Humanização dos hospitais Padre Albino e Emílio
Calos, em parceria com a
Administração, o Serviço da
Qualidade e o Departamento
de Recursos Humanos, desenvolvem a campanha Funcionário do Mês com o objetivo de cultivar a humanização
hospitalar.

Os clientes internos e externos podem conhecer o
funcionário homenageado de
cada setor por meio de um
quadro com foto e dados. Periodicamente, as informações
são trocadas pelas lideranças
com base no desempenho do
colaborador nas avaliações
mensais que seguem a política de recursos humanos.
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Padre Albino Saúde - PAS
Cuidados especiais e prevenção
Laluce Estúdio

Medicina Preventiva

O plano continua oferecendo
aos clientes cuidados especiais
com sua saúde. Assim, realiza
uma média de dois cursos de
gestantes por ano e trabalha na
prevenção de algumas doenças, através de seu Programa
de Medicina Preventiva.
Desde o 1º curso, em 2003,
o Bebê de A a Z atendeu até
2011 um total de 954 gestantes.
O curso tem como finalidade

orientar as gestantes sobre o
pré-natal e até 1 ano de vida do
bebê, além de fornecer dicas de
saúde, sexualidade, alimentação, exercícios, maternidades,
tipos de parto, curiosidades e
afins, que são dadas por profissionais qualificados como
ginecologista, pediatra, enfermeira, dentista, fisioterapeuta,
fonoaudióloga, nutricionista e
psicóloga.

Período
17º curso (14, 21 e 28/05/2011)
Total

Inscritas
36
36

Parcerias
Foram realizadas várias parcerias de cuidados com a saúde
e palestras preventivas. O Padre Albino Saúde teve participação
no Dia Internacional da Mulher, além de campanhas das empresas clientes.

Doação
O Padre Albino Saúde e seus clientes continuam colaborando com a campanha “Doe sua Nota Fiscal” da Fundação
Padre Albino.
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Neste ano de 2011 foram
concluídas a VI e a VII turmas
da Medicina Preventiva, que
trabalharam na prevenção de
doenças como Diabetes mellitus, Hipertensão arterial sistêmica e Obesidade adulta e
infantil.

O Programa de Medicina
Preventiva foi idealizado em
2006 e teve início em 2007,
contando com uma equipe
multidisciplinar formada por
enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos
e médicos.

Nº de participantes que concluíram a Medicina Preventiva
I Turma
21
II Turma
22
III Turma

35

IV Turma

34

V Turma

28

VI Turma

28

VII Turma

24

Total

192

Cultura & Saúde
Neste ano,
o PAS realizou
durante a XX
Semana Monsenhor Albino
a premiação do
5º Concurso de
Fotografia com
o tema “Envelhecer é ter
mais vida”.

Recanto Monsenhor Albino
O Recanto Monsenhor Albino realiza, para os seus idosos, de ambos os sexos, diversas aƟvidades recreaƟvas, religiosas, de entretenimento, passeios e comemorações, assim como palestras para
seus funcionários.

Orientação
Dia 06 de agosto, às 7 horas,
a fisioterapeuta Analice Gomes
Silveira promoveu a palestra
Má postura e problemas na
coluna para os funcionários do
Recanto.
A fisioterapeuta ressaltou
a importância da manutenção
de uma boa postura para evitar
problemas, como bico de papagaio, escoliose, lordose, além

das dores decorrentes da má
postura. Orientou as enfermeiras e as funcionárias da limpeza,
dando dicas fundamentais para
evitarem problemas relacionados às atividades rotineiras.
Os funcionários que trabalham
sentados também foram orientados, principalmente sobre a
importância do alongamento e
da ginástica laboral.

Semana da Consciência Saudável
O Recanto Monsenhor Albino promoveu dias 21, 23 e 25 de
novembro a sua VIII Semana da
Consciência Saudável. Realizada anualmente, a semana visa
conscientizar os funcionários
Biblioteca
com relação à manutenção da
A biblioteca, composta por livros religiosos, científicos, litera- qualidade de vida física e emotura brasileira, literatura infanto-juvenil e literatura estrangeira, cional, diminuindo, assim, os
problemas de saúde.
empresta livros aos funcionários, seus filhos e para os idosos.

As palestras, ministradas
a partir das 13 horas, na Sala
de vídeo e eventos do Recanto, a funcionários e pessoas
interessadas da comunidade,
foram Coração x comportamento de risco, Alimentação
saudável e qualidade de vida e
Ergonomia e qualidade de vida
no trabalho.

Museu Padre Albino

O museu recebeu 2.334 visitantes, sendo 2.054 de Catanduva, 262 de outras 53 cidades paulistas, seis de cinco cidades de outros Estados e 12 de dois países europeus - Itália e Portugal.
Dentre os visitantes destacam-se turmas do 1º ano de Enfermagem das FIPA; de Direito das FIPA; da ETE “Elias Nechar”; do Colégio
São Mateus; do IMES-FAFICA; do PET (Programa Educação para o Trabalho) do SENAC; de crianças das catequeses da Matriz de São Domingos e da paróquia São Paulo Apóstolo. Algumas dessas turmas foram atendidas à noite. Como visitantes, também, pesquisadores,
amigos e convidados da Semana Monsenhor Albino e Conselheiros da Fundação Padre Albino.
O atendimento, individual ou em grupos, foi feito dentro do horário estabelecido, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, e aos
sábados, das 7 às 11 horas, com acompanhamento por todas as salas, mostrando o acervo e com explicações sobre a vida e obra de
Monsenhor Albino e informações sobre Catanduva.
Aos interessados em pesquisas é franqueada a Hemeroteca, com orientações sobre os assuntos pesquisados, na medida do possível.
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JAN
131

FEV
189

MAR
239

ABR
263

MAI
131

NÚMERO DE VISITANTES
JUN
JUL
AGO
172
183
200

OUT
210

NOV
171

DEZ
221

TOTAL
2.334

Exposições

PASTAS DE RECORTES PARA PESQUISAS
Quantidade de pastas

SET
224

334

Assuntos constantes nas pastas

231

DADOS DIVERSOS
Depoimentos gravados – de 1.999 a 2.011

49

Empréstimo de quadros para fotos

02

Empréstimo de fotos

01

Empréstimo de quadros

01

Exposições de fotos

05

Exposições de cartões postais

01

Exposição de novas peças – 1999 até 2011

02

Exposição de trabalhos escritos/desenhos

01

Exposição de cartazes

01

Exposição de Charges

01

Número de peças registradas – de 2001 a 2011
Pesquisas realizadas

1.493
160

Causa da beatificação do Padre Albino

A Comissão Histórica constituída para fazer pesquisas para
o processo de beatificação do Padre Albino passou a se reunir, a
partir do dia 24/10, no museu, aproveitando em muito o material
do acervo.

Cessão da sala
Na segunda quinta-feira
de cada mês o museu cedeu
sala para as reuniões da Pastoral da Saúde Hospitalar Diocesana, para a AVOFPA e para
o Grupo de Oração São José.
No final de outubro, mês

Na XX Semana Monsenhor
Albino, no dia 20/09, o museu
apresentou dois novos quadros, blusão da ESEFIC e documentos antigos. De 20/09 a
20/10 apresentou a exposição
“Desenhos de Humor”, do catanduvense Wilson Figueiredo,
com charges, cartuns e tiras.
Em maio cedeu quatro
quadros e montou a exposição de avaliação do curso de
Enfermagem das FIPA; em
setembro foram emprestados
e montados, com fotos, três
quadros expositores ao curso

de novembro e início de dezembro, a Sala da Imprensa
foi utilizada pela Comissão
Doações
Histórica para a Beatificação
Embora em pequena quantidade, foram doados livros e redo Padre Albino na procura e
digitação de documentos para vistas, que chegaram em duplicatas, para as bibliotecas do Recanto Monsenhor Albino e Pediatria do Hospital Padre Albino.
tal fim.

Empréstimos

Atividades internas e externas

Diariamente é feita a leituNa medida do possível foram atendidas as solicitações de
pessoas e entidades locais cedendo fotos para reproduções, ex- ra de jornais, revistas e outros
informativos, com separação
posições, quadros expositores e revistas.
das notícias de importância
sobre a história de Catanduva.
Divulgação e participação
Essas notícias são recortadas
O museu foi visitado e procurado para pesquisas. Colunistas e colocadas nas pastas de redos jornais e locutores das rádios procuraram o museu para cortes. Sempre que possível
pesquisarem sobre datas históricas ou assuntos de relevância são solicitadas fotos, livros,
no momento.
revistas, folhetos, documentos
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de Educação Física das FIPA,
comemorando o Dia do Profissional de Educação Física; em
novembro, emprestadas fotos
sobre música, utilizadas pela
ONG Instituto ECOART em exposição no Sindicato dos Bancários e cinco quadros para a
exposição fotográfica das FIPA
Morte – diferentes visões e em
dezembro, emprestados oito
quadros expositores para a
Secretaria Municipal de Saúde
para palestras com apresentação de trabalhos realizadas
no SENAC.

e peças que se enquadrem nos
objetivos do museu.
Externamente, o Museu foi
representado em várias solenidades e seu diretor concedeu
entrevistas em rádios, jornais
e emissoras de TV quando solicitado, além de fornecer materiais e fotos para exposições
em escolas e outras entidades.

Pesquisadores e pesquisas
Durante todo o ano o museu recebeu alunos de várias
escolas municipais e estaduais e cursos de faculdades
(FIPA e IMES-FAFICA) para
trabalhos escolares e TCCs.
Também pesquisadores de
outras cidades, especialmente buscando informações
para trabalhos de campo, inserções em livros biográficos
ou buscas particulares. E ain-

da utilizaram a Hemeroteca
jornalistas e colunistas para
suas matérias nos variados
periódicos locais.
No total foram registradas
160 pesquisas no ano. Graças
às pastas de recortes e às coleções de jornais, revistas, informativos e caixas de fotos o
museu pode auxiliar e dar toda
a atenção e orientação a esses
pesquisadores.

Colégio de Aplicação
Feira cultural

Criança x hospital

Dia 24 de setembro, a partir das 19h30, foi realizada a
II Feira Cultural Espanhola,
envolvendo alunos do Mini
Maternal ao 3º ano do Ensino
Médio, cujo ingresso foi um
produto de higiene.
Na feira, pais, alunos e comunidade puderam saborear

comidas típicas, assistir a danças e atividades culturais. Com
a renda da barraca de comidas típicas, o Colégio adquiriu
produtos de higiene que, juntamente com os produtos arrecadados na bilheteria, foram
doados ao Recanto Monsenhor
Albino.

Solidariedade
Durante a XX Semana Monsenhor Albino, em setembro, o Colégio promoveu a campanha Solidariedade não tem idade, quando os
alunos doaram seu tempo no ensaio de danças para apresentação
na Feira Cultural Espanhola, cujo objetivo foi arrecadar produtos
de higiene para o Recanto Monsenhor Albino.

Aproximadamente 60 alunos do Mini Maternal ao 1º ano
do Ensino Fundamental participaram dia 16 de setembro, das
14h00 às 17h00, do projeto “Teddy
Bear” (Hospital do Ursinho) desenvolvido pelos alunos do curso
de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino.
Os alunos levaram seus
próprios ursos de pelúcia (os
supostos pacientes) para serem consultados pelos médicos
(estudantes de medicina). Eles
acompanharam seus ursinhos
nas diferentes estações, como a

sala de espera (em que os próprios alunos de medicina fazem
uma recreação para interagir
com os pequenos), o consultório
(onde as próprias crianças relatam as dores e os engraçados
hábitos de seu bichinho), raio-X,
sala de procedimentos, sala de
higiene, farmácia, entre outras.
O objetivo do projeto é familiarizar a criança com o ambiente hospitalar, quebrando tabus
e facilitando a compreensão e o
envolvimento com a equipe hospitalar, criando assim confiança
entre médico-paciente.
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Faculdades Integradas
Padre Albino - FIPA
Apoio ao estudante - O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE)
atendeu alunos com orientações individuais ou em grupos. Os
alunos buscaram orientações sobre sua relação com a InsƟtuição e a família, dúvidas contratuais, obrigações civis, criminais e
trabalhistas. O atendimento é previamente agendado.

Visitas orientadas

Gestão de finanças
Com o objetivo de motivar a melhoria da administração dos
recursos financeiros, através de planejamento e controle de
orçamentos semanais, mensais e anuais, o NAE – Núcleo de
Apoio ao Estudante promoveu o curso Finanças Pessoais a todos os alunos interessados no Campus I.
Gratuito, o curso foi ministrado no dia 11 de junho pelo Prof.
Marcos Venício Braz de Assis, Administrador, Especialista em
Finanças.

Escola da Família

Objetivando proporcionar
à comunidade estudantil a
possibilidade de escolha profissional mais adequada, as
FIPA desenvolveram de maio
a dezembro a atividade Escola
aberta à comunidade: visitas
orientadas.
Na visita, os estudantes do
último ano do ensino médio
de escolas públicas e particulares 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
práticas de laboratórios.
As visitas orientadas tiveram a duração de duas horas
e reuniram grupos de até 40
alunos cada, num total de 1.013
alunos.

Curso de Administração
Informática inclusiva
O curso oferece quatro projetos sociais de inclusão digital
que beneficiam crianças e adultos, propiciando-lhes conhecimento básico em informática.
O ABC da Informática é destinado a adultos. Desenvolvido
em dois semestres, de março a
junho e de agosto novembro, o
projeto atendeu 60 pessoas.
O bê-a-bá da informática aos
Bombeiros Mirins atende crianças de 11 a 14 anos. Neste ano
foram atendidas 30 crianças, de
março a novembro, em parceria
com o Educandário São José e o
Corpo de Bombeiros.
O projeto Informática Inclu-
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siva para Crianças, em parceria
com o Educandário São José,
atendeu 21 crianças de 11 a 16
anos, de março a novembro.
Os projetos Informática para
Deficientes Visuais - crianças e
adultos tem o objetivo de capacitar
o deficiente visual a utilizar o computador como instrumento para
auxiliá-lo a minimizar as restrições existentes com o advento da
era digital. De março a novembro,
os projetos beneficiaram 12 adultos e 02 crianças da comunidade.
Os cursos básicos de computação têm aulas ministradas
no Laboratório de Informática
do curso.

Em convênio com a Fundação para o Desenvolvimento
da Educação/FDE - Programa
Escola da Família, as FIPA ofereceram 37 vagas para alunos
matriculados nos cursos de
Administração, Direito, Educação Física e Enfermagem para
desenvolverem atividades junto às escolas estaduais de Catanduva e Região.
O Programa Escola da Família, desenvolvido nos finais
de semana, das 9h00 às 17h00,

atende uma clientela diversificada, formada por crianças, jovens e adultos da comunidade
onde está inserida a Unidade
Escolar, oferecendo trabalhos
dentro das áreas desportivas,
de recreação, artes, saúde e
outras afins. O programa destina 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.

Empresa Júnior
Os alunos, através da FAECA
Júnior, empresa de consultoria
sem fins lucrativos, prestaram
serviços e desenvolveram projetos para empresas, entidades

Desenvolvimento profissional

e sociedade em geral nas suas
áreas de atuação, sob a supervisão dos professores.
A FAECA Junior realizou 80
atendimentos.

Vagas
Aproximadamente 20 vagas empregos e/ou estágios, divulforam oferecidas por empre- gadas pela Faeca Junior aos
sas de Catanduva e região para alunos.

Parceria com a APAE de Catanduva

A FAECA Júnior firmou um
convênio de parceria para assessorar a APAE de Catanduva na
implantação do Programa 5S’s.
O encontro para selar esse
compromisso foi realizado dia
09 de abril, quando o Coorde-

Desenvolvido de janeiro a bilidades sociais e enfrendezembro, o programa GDP tamento e assertividade,
– Grupo de Desenvolvimento conversação e desenvoltuProfissional tem como objetivo ra social, auto-exposição e
o desenvolvimento das habili- situações novas e descodades e competências inter- nhecidas, coordenação de
pessoais, através de vivências, equipes, mediação, além do
discussões em grupo, análise refinamento das habilidades
de comunicação já treinadas
de vídeos e estudo de caso.
Dividido em dois módulos, no módulo básico.
A participação é gratuio Básico contempla os temas Comunicação, Trabalho ta e o programa oferece vaem equipe, Liderança, Ges- gas para alunos e pessoas
tão de conflitos e Criativida- da comunidade, maiores de
nador e os integrantes fizeram de. O segundo está voltado à 18 anos e com ensino médio
uma exposição da constituição formação de multiplicadores completo. O programa atene missão da FAECA Junior e e inclui o treinamento de ha- deu 53 pessoas.
apresentaram o Projeto 5S’s
Projeto Reciclar
aos funcionários e direção da
O projeto Reciclar foi desenvolvido até meados do ano. Os aluAPAE. Durante o período foram
nos
foram estimulados a levar para a faculdade material recicláfeitos 60 atendimentos.
vel, que foi entregue ao projeto social “Luxo do Lixo”.

Natal Junior

Cessão de laboratório

O Natal Junior, projeto que a FAECA Júnior desenvolve desde
O curso cedeu seu laboratório de informática para o projeto
2005, foi realizado dia 11 de dezembro, das 15h00 às 19h00, no Lar
“Criança Doce Energia”, da N - Noble Bionergia, onde 60 crianças
do Menor, que abriga 25 crianças de zero a 12 anos.
Os integrantes da FAECA Junior promoveram brincadeiras com e jovens, de fevereiro a dezembro, tiveram curso básico de inforas crianças, que lancharam e receberam presentes do Papai Noel. mática duas vezes por semana.

Deficiente físico x mercado de trabalho
Dia 09 de agosto foi realizado
no Teatro Municipal, a partir das
19h30, o 7º Seminário A inclusão
de pessoas com deficiências no
mercado de trabalho.
Com o tema Deficiência é
não enxergar nas pessoas as
suas verdadeiras eficiências,
a programação do seminário
incluiu depoimento de deficiente visual, apresentação do
grupo de dança de alunos da
APAE de Catanduva, da diretora e representante da APAE
de Catanduva e representante do Conselho Municipal das
Pessoas com Deficiência e da
gerente de Recursos Huma-

nos da Fundação Padre Albino. síveis soluções.
culdades e público de interesOs objetivos do seminário
O 7º Seminário foi gratuito se, com a participação de 389
foram conhecer, através de es- e voltado para alunos de fa- pessoas.
pecialistas e pessoas que desenvolvem atividades no meio,
a realidade das pessoas com
deficiência no mercado de trabalho; envolver entidades que
representam as pessoas com
deficiência com a comunidade
acadêmica e informar e conscientizar a comunidade acadêmica e organizações regionais,
públicas e privadas participantes do evento das dificuldades
encontradas na inclusão de
pessoas com deficiência no
mercado de trabalho e as pos-
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Curso de Direito
Assistência jurídica gratuita
O Escritório de Assistência
Jurídica do curso, através dos
15 alunos estagiários, realizou
757 atendimentos gratuitos à
população de Catanduva, sendo
383 no primeiro semestre e 374
no segundo.
A maioria dos atendimentos está relacionada a relações
de consumo, Direito de família
(principalmente pensão alimentícia) e questões referen-

tes a imóveis.
O Escritório de Assistência
Jurídica do Centro de Prática
Jurídica (CEPRAJUR) é um instituto que congrega, ao mesmo
tempo, atividades de prática e
orientação jurídica, extensão à
comunidade, grupo de estudos
de casos concretos, atividades
de conscientização dos direitos
da população menos favorecida e noções de cidadania.

Parceria com o PROCON
Através de convênio com a
Prefeitura de Catanduva, um
Balcão de Atendimento do
PROCON funciona junto à sede
do CEPRAJUR. Com isso, a
população tem à disposição,
gratuitamente, atendimento
pessoal e telefônico.
No primeiro contato com o
consumidor, alunos bolsistas
matriculados nos três últimos
anos do curso esclarecem dúvidas, orientam e intermediam
acordos com os fornecedores.

Na impossibilidade de composição entre as partes é registrada a reclamação. Nesta nova etapa, a reclamação
fundamentada é submetida à
apreciação da Coordenação
que, após estudo detalhado
da questão, verifica a possibilidade de propor soluções por
meio de acordos e conciliações individuais ou coletivas.
O Balcão funcionou das
9h00 às 16h30, de segunda à
sexta-feira.

Adolescentes em situação irregular

Conscientização para obediência
às leis de trânsito

Após estudo do Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/97,
os alunos do 1º ano distribuíram folhetos na Praça da República dia 24 de setembro, a partir das 9 horas. O projeto Conscientização dos condutores para obediência das leis de trânsito - as infrações administrativas, penais e suas consequências
atingiu aproximadamente 500 pessoas.
Além da entrega dos folhetos, os alunos deram orientações
com relação às várias infrações cometidas pelos condutores
de veículos.
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Seis alunos do 1º ano do
curso, orientados pelo Prof.
Luís Roberto Rissi, desenvolveram o projeto Adolescentes em
situação irregular, promovendo palestras sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente
(ECA) para alunos do ensino
médio e supletivo de escolas de
Catanduva.
Dia 29 de agosto a palestra
foi feita para alunos da Escola
Estadual Barão do Rio Branco,
das 20h30 às 21h30, para público estimado de 150 pessoas. No
dia 23 de setembro a mesma
palestra foi feita para os alunos
da Escola Estadual Dinorah
Silveira Borges, das 21 às 22
horas, para aproximadamente
250 pessoas.
Após o Prof. Rissi explicar
o projeto, os alunos de Direito

falaram sobre vários temas,
entre eles o tráfico e o uso de
drogas na escola, uso de celulares na sala de aula, brigas
entre alunos e entre alunos e
professores, quem pode ser
punido pelo ECA, o que é desvio de conduta para criança e
adolescente, quais as medidas existentes no ECA a serem
aplicadas às crianças e adolescentes que cometem desvio de
conduta, o que é ato infracional
e quais as medidas existentes
no ECA a serem aplicadas aos
adolescentes que cometem ato
infracional.
Após a explanação, os alunos fizeram perguntas envolvendo temas ligados a questões
de trânsito, agressões, drogas,
entre outros. As dúvidas foram
respondidas pelo Prof. Rissi.

Curso de Educação Física
Oficinas pedagógicas
O projeto Brinquedoteca: a
arte de fazer brinquedo com
sucata promoveu quatro oficinas com a participação de
187 alunos dos cursos de Educação Física e Enfermagem e
bolsistas do Projeto Escola da
Família. O objetivo foi conscientizar sobre a importância e
incentivar o uso dos materiais
alternativos para preservar a
natureza e melhorar a qualidade de vida, confeccionando
brinquedos com sucata.

Os brinquedos foram utilizados nas aulas de educação
física da educação infantil e
ensino fundamental e médio,
em atividades recreativas e
cooperativas e como material
pedagógico na complementação das aulas recreativas.
Nas oficinas foram confeccionados enfeites variados e
brinquedos, inclusive os utilizados na atividade promovida
no Dia da Criança na Praça da
República, em Catanduva.

Ginástica laboral
Coordenado por um professor e estagiário foi desenvolvido o projeto de Ginástica
Laboral para os funcionários
do Hospital Emílio Carlos e
das FIPA às segundas, quartas
e sextas-feiras no período da
manhã, de maio a outubro.

O projeto objetivou proporcionar aos participantes aumento da qualidade de vida,
através da melhoria de algumas
capacidades físicas, prevenindo
acidentes de trabalho e incentivando a prática de atividades físicas dentro e fora da empresa.

Apoio a passeio ciclístico

Atividades na Vila São Vicente

Uma equipe de alunos do 2º e 3º anos colaborou com o
I Passeio Ciclístico Ecológico de Itajobi, realizado dia 15 de
maio, a partir das 8h15min.
Os alunos deram apoio à organização do passeio e realizaram o aquecimento e o alongamento dos participantes.

Alunos do curso Licenciatura realizaram diversas atividades
solidárias dia 07 de maio junto aos idosos atendidos na Vila São
Vicente de Paulo.
Sob a orientação dos professores da disciplina de Práticas
Pedagógicas e da professora responsável pela Brinquedoteca
foram entregues aos internos kits confeccionados pelos alunos
com doações diversas.

Avaliação de atletas
Atletas do Grêmio Catanduvense de Futebol fizeram avaliação física dias 19 de julho e
14 de novembro no Laboratório
de Avaliação Física do curso.
A avaliação de composição
corporal através de medidas
como peso, altura e percentual
de gordura nos 39 jogadores foi
feita por duas técnicas do laboratório.

Corrida Internacional Matilat-Nardini
e Corrida Matilat Kids
Coordenados por quatro
professores, 56 alunos do 1º
ao 3º anos participaram da 12ª
Corrida Internacional Matilat-Nardini e 3ª Corrida Matilat
Kids, realizadas dia 14 de agosto em Catanduva.
Os alunos, divididos em
grupos, auxiliaram no aque-

cimento dos atletas antes da
corrida, aplicaram questionário
de dados antropométricos, hábitos alimentares e utilização
de suplementos, auxiliaram na
organização e largada da corrida kids e distribuíram água aos
atletas durante o percurso, entre outras atividades.

Atividades físicas para alunos e funcionários
A partir de setembro, o
curso implantou o Centro Educacional Poli Esportivo, recebendo alunos, professores e
funcionários das FIPA para atividades físicas.
Os interessados tiveram à
disposição, em variados dias

e horários, sala de ginástica,
step, jump, pilates e a quadra
poliesportiva (com agendamento de horário).
Nesse período foram atendidas 278 pessoas e efetuadas
44 reservas para utilização da
quadra esportiva para alunos.
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Cursos
Dia 24 de setembro, em dois
locais e períodos, foi realizado o
curso Os Jogos Cooperativos e o
Polibol como alternativas para o
trabalho educacional nas aulas
de Educação Física na Escola destinado a alunos do curso
de Licenciatura e Bacharelado,
profissionais da Educação e
educandos de 6º e 7º anos da
EE Nicola Mastrocola.
As atividades foram desenvolvidas em dois períodos,
sendo a parte teórica pela manhã no campus sede e a parte prática à tarde com alunos

de Ensino Fundamental na nos do Ensino Fundamental na
EE Nicola Mastrocola. No dia EE Dinorah Silveira Borges.
19 de novembro o curso foi O
Os participantes dos curcurrículo baseado em com- sos tiveram a oportunidade de
petências e habilidades e a
Educação Física: a proposta
da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo.
As atividades, com a participação de alunos do curso e educandos de 6º e 7º anos da EE
Profª Dinorah Silveira Borges,
foram desenvolvidas em dois
períodos, sendo a parte teórica
pela manhã no Campus Sede e
a parte prática à tarde com alu-

refletir sobre os temas abordados, assim como observar
o desenrolar das atividades
diante dos alunos na escola.

Programa para a Terceira Idade
Outubro Rosa
No dia 06 de outubro, a Faculdade da 3ª Idade promoveu
uma palestra sobre o Outubro
Rosa, mês que se comemora
com trabalho assistencial de
proteção às mulheres portadoras de câncer de mama e que já
foram ou não mastomizadas.

As alunas se engajaram na
campanha; aderiram à compra da camiseta rosa, símbolo
da campanha, e na doação de
alimentos para complementar
Informação x orientação
cestas básicas.
No dia 6 de novembro foi realizada a 2ª Corrida Corpo Atleta,
Os alunos da graduação do
curso de Educação Física tam- com a participação de um professor e 25 alunos que levaram inbém colaboraram doando pro- formações de alongamento, aquecimento e hidratação para antes,
durante e após as atividades físicas aos atletas.
dutos de limpeza.

Curso de Enfermagem
Cadastro para doação de medula óssea

O curso desenvolveu uma
programação especial para recepção aos alunos da primeira
série. No dia 10 de fevereiro a
assistente social do Hemonúcleo de Catanduva fez pales-
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tra sobre doação de sangue e
medula óssea. Após a palestra
a equipe do Hemonúcleo coletou sangue de 38 alunos para
cadastro de doação de medula
óssea.

Saúde da mulher

De 14 a 18 de março, 17 alunos participaram da Semana da
Mulher, promovida na Praça da República e na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Catanduva.
A equipe, coordenada por uma docente, aferiu a pressão
arterial de 193 mulheres da comunidade na praça e utilizando
uma mama de silicone deu orientações com relação ao controle e detecção precoce do câncer de mama. O objetivo foi
conscientizar a mulher quanto à necessidade da realização do
auto-exame das mamas e sobre a importância do controle da
pressão arterial.

Cuidado de enfermagem

Conscientização: dengue e conjuntivite

Nos meses de março, abril, agosto, setembro, outubro e novembro alunos do 4º ano e cinco professoras desenvolveram
o projeto Educação permanente para a equipe de enfermagem
para as equipes de enfermagem dos hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino.
Vários temas relacionados com o cuidado de enfermagem
ao paciente foram apresentados e refletidos, sendo que os 596
participantes puderam ainda esclarecer dúvidas.

Detecção de diabetes
Cinco alunos do curso participaram da 14ª Campanha de
Detecção de Diabetes realizada pela Associação de Diabetes de Catanduva no dia 12 de
novembro, na Praça da República, com objetivo de diagnosticar casos novos de Diabetes
Mellitus.

A equipe realizou cerca de
400 exames de glicemia capilar e foram detectados 39 casos novos de diabetes, além
de hipertensão arterial. Os pacientes receberam orientação
médica e nutricional e foram
encaminhados para atendimento especializado.

DST/AIDS - Educação e prevenção
Professora e alunos, nos dias 7 e 8 de abril, apresentaram
slides, esclareceram dúvidas e entregaram apostilas e cd sobre
dengue e conjuntivite a 17 professores e funcionários da EMEI
Prof. Carlos Alberto Spina, em Catanduva.
A ação teve por objetivo conscientizar e esclarecer dúvidas sobre os temas, orientar na identificação de sinais e como prevenir a
conjuntivite, eliminar focos de dengue e possíveis sinais e sintomas
Alimentação saudável
da doença.
No dia 12, na mesma escola, 264 alunos de 2 a 6 anos assisAlimentação saudável foi o de Carvalho Azarite, através de
tiram a uma dramatização sobre a dengue.
tema desenvolvido por profes- dramatização, receberam inforsora e alunas para adultos e mações sobre alimentação sauVacinação
crianças nos meses de agosto e dável de acordo com a pirâmide
Professoras e alunas participaram da campanha de vacinasetembro.
alimentar.
No dia 05 de agosto oito paNo dia 23 de setembro, o ção contra a poliomielite dia 13 de agosto na Unidade de Saúde
cientes do Programa Hiperdia tema foi Bulimia/Anorexia para da Família Dr. Michel Curi, colaborando no preparo e adminisda Unidade de Saúde da Família 400 crianças e adolescentes tração das vacinas.
A equipe aplicou 278 doses de vacina.
Dr. João Miguel Calil assistiram do projeto Criança, Cidadão
palestra sobre a importância de do Futuro, que receberam inDrogas lícitas e ilícitas
uma alimentação saudável e da formações sobre alimentação
prática de exercícios físicos.
saudável e distúrbios alimentaDrogas lícitas e ilícitas foi o tema de palestra e dinâmica proNo dia 28 as 200 crianças res, como obesidade, anorexia e movidas na sede do Programa Beneficente Criança, Cidadão do
da EMEI Profª Maria Aparecida bulimia.
Futuro nos dias 30 de agosto e 06 de setembro.
600 crianças e adolescentes atendidos participaram das
Palestra e orientação sobre
palestras, que buscaram conscientizar sobre os males que as
aleitamento materno
drogas proporcionam.
Em comemoração à Sema- mento materno.
Acolhimento e humanização
na Mundial do Aleitamento MaNo dia 31 de agosto, na UniFazer com que a equipe Jardim Del Rey, Jardim Alpiterno foi promovida, dia 16 de dade de Saúde da Família Dr.
entenda
a importância da hu- no, Vila Soto, Jardim Sales,
agosto, no anfiteatro Padre Al- João Miguel Calil, 10 gestantes
manização
e acolhimento aos Gabriel Hernandes, Vicente
bino, palestra sobre o tema pela receberam orientações sobre
pacientes
e
fique atenta no Bucchianeri, Jardim Vertoni,
Profª Simone Roque Mazoni.
a importância do aleitamento
preparo
e
administração
das Michel Curi, Geraldo MendonO objetivo foi atualizar pro- materno exclusivo até os 6 memedicações
foi
o
objetivo
das ça Uchoa, Vila Lunardelli e Dr.
fissionais, graduandos e estu- ses de vida. Da atividade particiaulas
ministradas
sobre
AcoJosé Ramiro Madeira. O projedantes de cursos técnicos para param cinco alunas, coordenalhimento
e
humanização
no
to reuniu duas professoras e
o incentivo da prática do aleita- das por uma professora.
atendimento em saúde no pe- seis alunas, beneficiando 129
Dia da Consciência Negra
ríodo de 16 a 30 de setembro.
enfermeiros, técnicos e auxiAs
aulas
foram
ministraliares de enfermagem, agenDia 21 de novembro, às 19h00, foi exibido para os alunos da 1ª
das
nas
Unidades
de
Saúde
da
tes comunitários e funcionásérie o filme “Mississipi em chamas”. A atividade foi desenvolviFamília
da
Vila
Santo
Antonio,
rios administrativos.
da em alusão ao Dia da Consciência Negra.
No dia 22 de julho, na Casa Samaritana da Paróquia Imaculada Conceição, professora e alunas ministraram palestra sobre
doenças sexualmente transmissíveis.
Através de aula expositiva, 25 mulheres dependentes químicas em recuperação foram informadas sobre formas de contágio, tratamento e prevenção.

17

Atividade educativa sobre câncer de mama

Alunas da 4ª série, sob orientação de docente, promoveram dia
06 de outubro, no período da manhã, atividade educativa em grupo
na USF Dr. João Miguel Calil sobre prevenção do câncer de mama.
A atividade, dinâmica e produtiva, com vários questionamentos,
teve a participação de 11 mulheres e um homem.

Museu Itinerante de Anatomia

Saúde dos caminhoneiros

Dia 20 de setembro, 16 alunos do curso e duas professoras
realizaram das 8h00 às 12h00
atendimentos aos motoristas
de veículos de carga na sede da
Polícia Rodoviária de Catanduva, na Rodovia Washington Luís.
Os alunos fizeram atendimentos assistenciais e de
educação em saúde, que incluíram aferição de pressão
arterial e glicosimetria capi-

lar, atendendo 62 motoristas,
sendo que 24 deles estavam
com a pressão arterial acima
de 140/90 mmHg e seis com
a glicemia acima dos valores
normais. Os motoristas foram
orientados sobre a importância do controle da pressão
arterial e da glicemia e da
necessidade de tratamento
quando os parâmetros estão
alterados.

Verificação de pressão arterial
Professoras e
alunos aferiram
a pressão arterial
de 1.591 pessoas
de março a novembro. O público
atendido reuniu
frequentadores
do Conjunto Esportivo Municipal
e
participantes
do Ato público em
defesa da vida,
Mutirão da Amizade e Caminhada do Batom.

Eventos
Foram promovidos durante Carlos, acadêmicos da área da
o ano cursos, encontros, ofici- saúde e estudantes dos cursos
O projeto Museu Itinerante de Anatomia visitou nos meses de nas, palestras e capacitações técnicos em enfermagem com
junho, agosto, setembro, outubro e novembro o Lar da Criança científicas - tecnológicas be- o objetivo de atualização e ine a Creche Irmã Scheila, atendendo 163 alunos do Ensino Fun- neficiando profissionais dos centivo à melhoria da assistênhospitais Padre Albino e Emílio cia prestada.
damental II.
Através de aula expositiva e de manuseio do esqueleto, o
Visitas
projeto tem por objetivo introduzir conceitos básicos sobre anaOs alunos fizeram visitas programadas a entidades e hospitais
tomia humana que permitam aos alunos conhecer o corpo hupara capacitação científico-tecnológica/responsabilidade social.
mano e propiciar o ensino-aprendizagem.
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Curso de Medicina
Cursinho Sala Extra

Acidentes com álcool
As Ligas de Cirurgia Plástica e do Trauma, em parceria,
promoveram dia 8 de outubro,
na Praça da República, a II
Campanha de prevenção aos
acidentes com álcool líquido.
Os alunos realizaram um
simulado, demonstrando uma
explosão com álcool líquido
ao se acender uma churrasqueira. As duas vítimas foram
levadas ao Hospital Padre Albino onde foi simulado todo o

atendimento hospitalar de um
queimado.
Além disso foram distribuídos folhetos com o objetivo de
conscientizar a população sobre os riscos do uso do álcool
líquido ou gel nas atividades
domésticas, visando eliminar
seu uso. Apresentaram alternativas para o álcool, como
acender churrasqueiras utilizando material apropriado ou
óleo de cozinha.

Peer Education
O cursinho Sala Extra ministrou aulas de março a novembro para os 80 alunos
aprovados no exame de seleção realizado no início do ano.
Elas foram ministradas de segunda a sexta-feira, das 19h00
às 22h30.
Totalmente gratuito, o cursinho funciona nas dependências das FIPA, no prédio do

Hospital Escola Emílio Carlos.
Os professores e monitores
são todos acadêmicos de Medicina e participam como voluntários no projeto, iniciado
em 2004, que tem como parceiras a Fundação Padre Albino e a Secretaria de Educação
de Catanduva.
O cursinho aprovou 40 alunos
em vestibulares no ano de 2011.

AIDS: orientação e vigília

A IFMSA/Brazil (representante no Brasil da Federação
Internacional de Associações
de Estudantes de Medicina)
promoveu o evento Candlelight
Memorial em homenagem aos
mortos pela AIDS.
No dia 26 de junho os 51
alunos participantes passaram
por uma capacitação e no dia
29, no Garden Shopping Catanduva e na Avenida Eng. José

Nelson Machado, distribuíram
folhetos informativos e preservativos cedidos pelo Núcleo de
DST/AIDS local, explicando seu
modo correto de utilização.
Os alunos tiraram dúvidas
dos aproximadamente 500 jovens abordados e os convidaram para a vigília que ocorreu
na sequência, na Praça Wahib
Pachá, onde foram acesas
cerca de 200 velas.

Sexualidade, relacionamento
familiar e namoro foram os temas abordados pelo projeto Peer
Education desenvolvido pelo Comitê SCORA (Saúde reprodutiva
e AIDS) da IFMSA/Brazil na EE
Dr. Nestor Sampaio Bittencourt
nos dias 01 a 21 de junho.
O projeto buscou sensibilizar
os alunos quanto à importância
da discussão de temas relacionados à afetividade e à prevenção e teve como objetivos clarificar valores e termos referentes à
sexualidade, bem como mostrar
como seu significado é amplo;
trabalhar a prevenção das DSTs/
AIDS e da gravidez indesejada;
explorar a afetividade e seus
componentes, mostrando a importância da auto-estima e da
auto-preservação, tanto na vida
atual quanto futura, e treinar
acadêmicos como orientadores
sexuais, desenvolvendo neles
novas habilidades.
Os 50 acadêmicos participan-

tes do projeto tiveram três capacitações, intercaladas com as
idas à escola. Do projeto participaram 148 adolescentes entre 13
e 16 anos, sendo duas turmas de
8ª série do Ensino Fundamental
e quatro da 1ª série do Ensino
Médio. Divididos em grupos de
10, os alunos foram orientados
por três acadêmicos, normalmente de ambos os sexos.
Cada grupo teve três sessões do projeto, quando foram
abordados diversos temas, entre eles auto-estima, puberdade, relação sexual, TPM, masturbação, linguagem do sexo,
virgindade, gravidez na adolescência, preliminares, métodos
contraceptivos, relação com os
pais, DST e AIDS.
Os acadêmicos utilizaram
dinâmicas e cartazes e foi disponibilizada uma caixinha de
perguntas para aqueles que
não quiseram fazê-las em voz
alta na frente do grupo.
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Abraço grátis

Valorização do idoso
Através do projeto VILA –
Valorização do Idoso Levando
Acolhimento 16 alunos da 1ª
a 4ª séries atuaram durante
todo o ano no asilo São Vicente
de Paulo, em Catanduva.
As consultas, à cargo de um
geriatra, foram semanais, com
discussões sobre os casos.
Nesse dia, os alunos fizeram

visita de acompanhamento aos
idosos, estreitando relações
com a equipe de enfermagem
da Vila, o que proporcionou um
trabalho mais consistente. Os
acompanhamentos aos idosos
se estenderam, quando necessário, às consultas e exames no Hospital Escola Emílio
Carlos.

Campanha contra a dengue

Certo dia, um homem com
pseudônimo de Juann Mann
saiu na rua com um cartaz
escrito Free Hugs. Seu objetivo era simplesmente receber
um abraço. Depois de muitos
ignorarem-no, uma velhinha o
abraçou e disse que precisava
muito de um abraço naquele
dia. A partir de então ele saia
toda semana para receber
abraços. Sua ação foi postada

Com o objetivo de informar
a população sobre os riscos
da dengue, seus principais sinais e sintomas e o que fazer
para evitar que o número de
casos da doença aumente na
região de Catanduva, através
da eliminação de focos de reprodução do vetor, a Liga de
no Youtube e o movimento se Infectologia realizou no dia 27
tornou internacional, de soliPrevenção do
dariedade e compaixão para
lembrar as pessoas de como
um ato tão simples pode significar e ajudar tanto alguém.
Dentro desse espírito, 39
acadêmicos da 1ª a 3ª série promoveram o Free Hugs
(abraço grátis) no dia 22 de
junho, na Praça da República,
atingindo 980 pessoas.

de outubro, na Praça da República, a II Campanha lutando
juntos contra a dengue.
Os alunos distribuíram folhetos com informações para sensibilizar a população para que
elimine os focos de reprodução
do mosquito nas residências,
contribuindo assim para a diminuição dos casos da doença.

câncer de pele

Atuação na Amazônia
No período de 05 a 28 de julho, 09 alunos do curso participaram do NAPRA - Núcleo de
Apoio à População Ribeirinha
da Amazônia, no Estado de
Rondônia, nas comunidades
do rio Madeira.
Os alunos participaram de
atividades de atenção em saúde, de sensibilização com relação à destinação dos resíduos

sólidos, da qualidade da água
consumida, apoio às comunidades organizadas, de educação sexual, de lazer e cultura,
entre outras.
As atividades foram desenvolvidas nas comunidades de
Calama, Nazaré, Resex do Lago
do Cuniã e São Carlos, que somam uma população aproximada de 5.240 habitantes.

Campanha contra animais peçonhentos
A Liga de Infectologia realizou no dia 05 de novembro,
das 8h30 às 13h30, na Praça da
República, campanha sobre os
riscos dos acidentes envolvendo animais peçonhentos.
Os alunos foram capacitados por um professor e contaram com banners, folhetos
e exposição dos animais peçonhentos mais comuns da
região, assim como animais
de outras espécies que podem
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ser confundidos, mas não representam risco à saúde.
Os folhetos distribuídos
orientaram a população sobre o
risco de acidentes com animais
peçonhentos, informando os
principais sinais e sintomas das
picadas de cada animal comum
da região, o que fazer para se
prevenir e principalmente o que
não fazer nesses casos, quebrando vários mitos populares
em torno do assunto.

Em parceria com a IFMSA/Brazil, a Liga de Cirurgia Plástica realizou dia 15 de setembro, das 12 às 14 horas, na Praça
da República, campanha de conscientização sobre prevenção e
identificação precoce do câncer de pele.
Com banners e distribuição de folhetos, os alunos deram informações importantes à população, aproximadamente 250 pessoas,
assim como 135 amostras de protetores solares.

Criança x hospital: Projeto Teddy Bear

Utilização dos serviços públicos de saúde
As Ligas de Medicina de Família e Comunidade e de Clínica
Médica e a IFMSA/Brazil realizaram nos dias 03, 07, 08 e 09
de novembro, nas Unidades de
Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde, hospitais Emílio
Carlos e Padre Albino e Praça
da República campanha de esclarecimento à população sobre
a utilização dos serviços públicos de saúde do município.
O objetivo geral da campanha foi esclarecer dúvidas

da população sobre quando
e como utilizar os diferentes meios de atenção à saúde
em seus níveis Primário, Secundário e Terciário, ou seja,
quando procurar atendimento nas Unidades de Saúde da
Família, nos ambulatórios de
especialidades, nos hospitais
e no pronto atendimento.
Da campanha participaram
40 alunos, que prestaram esclarecimentos a aproximadamente 1.000 pessoas.

Ligas informam e orientam população na praça

Os alunos realizaram dia 16
de setembro, das 14 às 17 horas, no Colégio de Aplicação, o
projeto “Teddy Bear” (Hospital
do Ursinho) para 60 alunos do
Mini Maternal ao 1º ano do Ensino Fundamental.
Os alunos levaram seus
próprios ursos de pelúcia, os
supostos pacientes, para serem consultados pelos médicos (estudantes de medicina).
Eles acompanharam seus ursinhos nas diferentes estações,
como a sala de espera (em que
os próprios alunos de medicina
fizeram uma recreação para
interagir com os pequenos), o

consultório (onde as próprias
crianças relataram as dores e
os engraçados hábitos de seu
bichinho), raio-X, sala de procedimentos, sala de higiene,
farmácia, entre outras.
O objetivo do projeto foi familiarizar a criança com o ambiente hospitalar, quebrando tabus
e facilitando a compreensão e o
envolvimento com a equipe hospitalar, criando assim confiança
entre médico-paciente.
O projeto foi desenvolvido, ainda, nas creches Sinharinha Neto,
18/08; Albertina Spanazzi, 19/09 e
27/10; Antonio Nelson Zancaner,
18/10, e Boa Nova, 19/10.

Orientação às mulheres

Onze Ligas Estudantis promoveram o XI ELEC – Encontro
das Ligas Estudantis de Catanduva dia 05 de novembro,
na Praça da República, das
8h30 às 13h30.
As Ligas informaram a população sobre acidentes domésticos, câncer de próstata,

queimaduras, infarto, diabetes,
entre outras doenças. Em parceria com a Sociedade Paulista
de Terapia Intensiva foi montada na praça uma Unidade
de Terapia Intensiva completa
para que houvesse maior contato das pessoas com os aparelhos e procedimentos.

Campanha de detecção de diabetes
Quatro alunos do curso
participaram da 14ª Campanha de Detecção de Diabetes
realizada pela Associação de
Diabetes de Catanduva no dia
12 de novembro, na Praça da
República.
Com o objetivo de diagnosticar casos novos de Diabetes

Mellitus foram realizados cerca de 400 exames de glicemia
capilar e detectados 39 casos
novos de diabetes, além de casos de hipertensão arterial. Os
pacientes receberam orientação médica e nutricional e foram encaminhados para atendimento especializado.

Orientação à população
Sete alunos participaram da
campanha promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) em comemoração ao Dia da Mulher.
Depois de capacitação, os
alunos, no dia 18 de março,

das 12 às 17 horas, na Praça
da República, através de abordagem à população, principalmente a feminina, informaram
aproximadamente 500 pessoas sobre o HPV e as formas de
prevenção.

A Liga de Endocrinologia e Diabetologia, em parceria com a
Associação do Diabetes de Catanduva, promoveu no SESC local,
toda última quinta-feira de cada mês, de janeiro a novembro,
uma palestra para diabéticos e seus familiares.
Com a participação de cerca de dez alunos foram feitas glicemias capilares e aferição da pressão arterial. Em média foram
atendidas 30 pessoas por reunião, num total de 330 no período.
Essa atividade é realizada desde 1995.
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Dia mundial de combate a AIDS

Dia Nacional do Queimado
A Liga de Cirurgia Plástica
realizou no dia 11 de junho, na
Praça Monsenhor Albino, das
9 às 13 horas, campanha de
conscientização da população
sobre a prevenção de queimaduras para marcar o Dia Nacional do Queimado (06/06).
No local, com orientação
de professor e de enfermeira
da Unidade de Tratamento de
Queimados do Hospital Padre
Albino, os alunos expuseram

banners e distribuíram folhetos,
fornecidos pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, sobre o
risco de acidentes domésticos
com diversos materiais inflamáveis e os primeiros socorros
às vítimas de queimaduras.
Os alunos distribuíram, também, para as aproximadamente
250 pessoas que passaram pela
praça, folheto idealizado por
eles sobre os mitos e verdades
com relação às queimaduras.

Blitz da prevenção

A IFMSA/Brazil, através do
Comitê SCORA (Saúde reprodutiva e AIDS), após capacitação dos participantes, realizou no dia 1º de dezembro,
no bairro Solo Sagrado, em
Catanduva, a atividade WAD
– Dia mundial de combate à
AIDS.
Três alunos percorreram a
rua principal do bairro, distribuindo preservativos e abordando os pedestres e consumidores nas lojas comerciais,

explicando sobre a atividade e
o Fique sabendo, uma mobilização de incentivo ao teste de
AIDS e que tem como objetivo
conscientizar a população sobre a importância da realização do exame.
A atividade foi realizada
em parceria com o Núcleo de
DST/AIDS do município, que
A campanha Blitz da pre- site do Ministério da Saúde, soforneceu camisetas, preservenção,
realizada pelo Comitê bre mitos e verdades na transvativos e folhetos. O grupo
SCORA
da
IFMSA Brazil entre os missão da AIDS.
distribuiu cerca de 150 folheOs acadêmicos também dedias
5
e
10
de
outubro, teve como
tos e 500 preservativos.
objetivo conscientizar os jovens senvolveram a campanha na fila
sobre o elevado contágio pelo de entrada de uma casa noturDia da Criança em casa de apoio
vírus da AIDS e outras doenças na frequentada por jovens. DeNo dia 17 de outubro, a ção em comemoração ao Dia sexualmente transmissíveis.
vidamente uniformizados, inforLiga de Pediatria e o Grupo da Criança.
Nove acadêmicos da 1ª a 3ª maram de forma dinâmica aos
de Apoio à Comunidade (GAC)
Os alunos distribuíram séries transmitiram informa- jovens presentes e mostraram,
realizaram na Casa de Apoio a brinquedos e doces às 23 ções básicas sobre sexualidade em moldes, como o preservaCriança e Adolescente de Ca- crianças e promoveram ativi- aos jovens, procurando cons- tivo masculino é corretamente
tanduva uma tarde de recrea- dades de lazer.
cientizá-los sobre a importância colocado. Aos que acertaram
de se proteger para que dessa foram dados adesivos com siCampanha de vacinação interna
forma diminua a incidência des- nalização positiva e um pirulito
A Liga de Infectologia, em tância de se seguir a carteira sas doenças. Após capacitação, e aos que erraram, adesivo de
parceria com o Posto de Saú- de vacinação, as vacinas que os acadêmicos exibiram o filme sinalização negativa e ensinado
de Dr. José Perri (Postão), ela abrange, para que servem e Filadélfia aos alunos do cursi- como colocar corretamente o
promoveu campanha de imu- quando são aplicadas. A vacina- nho Sala Extra, seguido de de- preservativo. Todos receberam
nização dos alunos das Facul- ção ocorreu no saguão central, bate sobre o tema em questão preservativos.
A campanha atingiu um púdades Integradas Padre Albino nos dias 9 e 11 de maio, das 8 (AIDS). Também foi distribuído
contra hepatite B, influenza, às 11 horas, para os alunos dos um questionário, baseado no blico total de 200 pessoas.
tétano e difteria (dupla adulta), cursos de Medicina, EnfermaEventos
febre amarela e caxumba, sa- gem e Educação Física, profesO curso promoveu durante o ano congressos, jornadas, merampo e rubéola (tríplice viral). sores e funcionários das FIPA e
sas redondas, simpósios, cursos de atualização e capacitação
Uma enfermeira do posto de do Hospital Emílio Carlos.
saúde ministrou aula para os
Na campanha foram apli- científico-tecnológico com a participação de seus alunos e do
curso de Enfermagem.
alunos da Liga sobre a impor- cadas 167 vacinas.
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