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A Fundação Padre Albino é uma En  dade Filantrópica que atua na cida-
de de Catanduva há 84 anos nas áreas da saúde, educação, assistência 
social e comunitária, contando com a par  cipação direta de mais de 

1.700 colaboradores, benefi ciando Catanduva e mais 17 municípios da região, 
com uma população aproximada de 300 mil habitantes.

Durante esse período, a Fundação Padre Albino consolidou sua presença na 
comunidade através do trabalho de seus Departamentos.

Na área da saúde a contribuição se faz pelo Padre Albino Saúde e pelos hospi-
tais de ensino – Emílio Carlos e Padre Albino, que atendem pelo SUS e a usuários 
par  culares e de convênios.

No Recanto Monsenhor Albino o atendimento a idosos de ambos os sexos, 
ins  tucionalizados, possibilita uma assistência plena e integral na área psicosso-
cial, da saúde, da reabilitação  sica e motora.

O Museu Padre Albino tem como missão principal a guarda do arquivo históri-
co e da memória da ins  tuição. 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 no Ensino Infan  l, Funda-
mental 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), através do Núcleo de Extensão 
e dos estágios curriculares, desenvolvem projetos e a  vidades, cursos e palestras, 
orientam e prestam serviços ins  tucionais que benefi ciam desde crianças até ido-
sos, de Catanduva, região e outros Estados.

Neste Balanço Social apresentamos nossa Ins  tuição pelo seu trabalho desen-
volvido, focalizando as ações de responsabilidade social e a relação com a comu-
nidade, público interno, cliente e o compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados.
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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 2010
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O Departamento de Re-
cursos Humanos e o Serviço 
de Enfermagem dos hospitais 
Emílio Carlos e Padre Albino, 
em parceria com as escolas 
técnicas locais, disponibiliza-
ram bolsas de estudo para os 
colaboradores dos hospitais. 

Os cursos oferecidos foram 

Através do Departamento de Recursos Humanos, a Funda-
ção fez parceria com o clube Curves, uma academia exclusiva 
para mulheres de todas as idades.

A parceria proporcionou 100% de desconto na matrícula 
para funcionárias e esposas de funcionários.

O Restaurante, instalado no Hospital Emílio Carlos, atende, 
para almoço, aos alunos das Faculdades Integradas Padre Al-
bino e colaboradores da Fundação, a preços subsidiados.

Equipamentos de última geração são responsáveis por todo 
o processo de preparo da comida.

Através do Setor de Medi-
cina do Trabalho foram rea-
lizadas duas campanhas de 
vacinação contra gripes. De 
09 a 18 de março, vacinação 
contra o vírus da Influenza 
A H1N1 para os funcionários 
dos hospitais Padre Albino e 

Dois grupos de voluntários atuaram junto aos pacientes dos 
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, através de ações so-
ciais organizadas – a Associação de Voluntários da Fundação 
Padre Albino (AVOFPA) e o projeto Dr. Sara & Cura.

Bolsas de estudo

Parceria

Restaurante

Vacinação contra gripes

Voluntariado

Treinamentos

Diretoria Administrativa

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

Técnico em Farmácia, Auxiliar 
de Enfermagem, Técnico em 
Laboratório, Técnico em Infor-
mática e Técnico em Análises 
Clínicas. O benefício foi dado 
aos funcionários mediante a 
manifestação de interesse e 
sorteio. Ao todo foram conce-
didas 10 bolsas de estudo.

Emilio Carlos, num total de 
1.230 doses

Nos dias 28 de julho, no 
Hospital Emílio Carlos, e 28 
de agosto, no Hospital Padre 
Albino, vacinação contra a 
gripe sazonal (comum), num 
total de 400 doses.

O Serviço Especializado 
em Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT) promoveu 
treinamentos para colabo-
radores dos hospitais Pa-
dre Albino e Emílio Carlos, 
orientando-os sobre temas 
relacionados às suas ativida-
des. Os treinamentos foram 
ministrados durante a jorna-

da de trabalho e beneficiaram 
648 colaboradores.

O Setor de Recursos Hu-
manos promoveu treinamen-
tos para colaboradores de 
todos os Departamentos. Os 
treinamentos foram ministra-
dos durante a jornada de tra-
balho e beneficiaram 961 cola-
boradores.
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O Hospital Padre Albino, em 
parceria com a Associação dos 
Voluntários – AVOFPA man-
teve uma biblioteca, instalada 
em sala própria, para atender 
pacientes e colabora-
dores.

Sob a responsabi-
lidade da AVOFPA, a 
biblioteca conta com 
cerca de 950 livros 
nos mais variados 
gêneros: infantis, ju-
venis e adultos; co-
leções de romances; 
enciclopédia; livros 
religiosos, entre ou-

Dia Nacional do Queimado

Biblioteca

Reciclagem de Lixo

Hospital Padre Albino

A Unidade de Tratamento 
de Queimados (UTQ) em par-
ceria com a Liga de Cirurgia 
Plástica do curso de Medicina 
das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino realizou atividade 
para marcar o Dia Nacional do 
Queimado, 06 de junho.

No dia 05 de junho, no Gar-
den Shopping Catanduva, fo-
ram expostos banners e distri-
buídos folhetos sobre o risco 
de acidentes domésticos com 
diversos materiais inflamáveis 
e os primeiros socorros às ví-
timas de queimaduras.

Atendimento – O Hospital Padre Albino registrou 8.784 inter-
nações e 76.028 atendimentos na sua Unidade de Urgência e 
Emergência pelo SUS, representando 76,22% do total dos aten-
dimentos. O Laboratório de Análises Clínicas fez 207.024 exa-
mes pelo SUS.

Prevenção de Acidentes de Trabalho

A Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes – CIPA 
promoveu, nos dias 23 e 24 de 
junho, a XIII Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho – SIPAT.

Na programação, pales-
tra sobre Parto Humanizado, 

peça teatral sobre os aciden-
tes de trabalho, quando foram 
mostradas situações de risco e 
ações corretas e exibição de fil-
me com situações reais. Além 
disso, o Serviço de Fisioterapia 
realizou aula de ginástica labo-
ral com os participantes.

tros.
Em 2010, a AVOFPA regis-

trou 285 saídas de livros e dis-
tribuiu nos setores 500 exem-
plares de revistas.

A Maternidade possui o 
Alojamento Conjunto. Com 
isso, a mãe fica acomodada 
em seu leito e o recém-nas-
cido, sadio, permanece, num 
berço, ao seu lado.

Esse tipo de alojamento 
tem o objetivo de incentivar o 
aleitamento materno e possi-
bilitar o acompanhamento da 

Alojamento Conjunto

amamentação, sem rigidez de 
horário, visando esclarecer 
dúvidas da mãe e incentivá-la 
nos momentos de inseguran-
ça, treiná-la para os cuidados 
com o seu filho, tais como ba-
nho, curativo no coto umbili-
cal, entre outros, e favorecer 
a troca de experiências entre 
as mães.

Os colaboradores do hospi-
tal contribuíram com 10.408 kg 
de papelão, 5.465 kg de papel 
e 2.652 kg de plástico.

Os produtos foram ven-
didos e a renda aplicada nas 
ações de humanização como, 
por exemplo, o Dia H.
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PRODUTOS E PROCESSOS

Atendimento individual 1.730

TOTAL

243

332

469.890

548

220

184

1.260

1.180

Atendimento em grupo

Visita domiciliar

Leite coletado (litros)

Leite distribuído (litros)

Doadoras

Receptoras

Exame microbiológico

Exame FQ crematócrito

Banco de Leite Humano

O Banco de Leite Humano 
desenvolve ações de promo-
ção, proteção, apoio, assis-
tência à gestante, puérpera, 
nutrizes ou lactente na prática 
do aleitamento materno, res-
pondendo tecnicamente pelo 
processamento e controle da 
qualidade do leite humano or-
denhado.

Oferece atendimento in-
dividual às pacientes ou via 
telefone para esclarecimento 
de dúvidas sobre a qualida-
de do leite e resolução dos 
problemas com as mamas. 
Realiza visitas domiciliares, 
incentiva a amamentação na 
primeira hora de vida e orien-
ta com relação à importân-
cia do aleitamento materno, 
visando prolongar o período 
de amamentação exclusiva, 

quanto aos valores nutricio-
nais do leite materno, a or-
denha, massagem e coleta 
do leite e coleta do leite ex-
cedente, após as mamadas, 
para o Banco de Leite, bene-
ficiando 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 doa-
doras, o banco verifica o resul-
tado de cada um dos exames 
feitos no pré-natal e no mo-
mento do parto, que constam 
na carteirinha da gestante. A 
voluntária também passa por 
uma triagem oral para res-
ponder questões que com-
provem que o leite produzido 
por ela é saudável.

DISCRIMINAÇÃO
Atendimento familiar

Atendimento social nas Enfermarias
Autorização e atendimento para fornecimento de refeições

Aviso de alta hospitalar

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

Orientações
Total de atendimentos

TOTAL
1.532

829

2.198

13.654

758

10.741

981
30.693

O Serviço Social é 
um abrangente media-
dor entre os usuários e 
a instituição, buscando 
facilitar o acesso da po-
pulação e dos colabora-
dores aos serviços de 
saúde públicos e parti-
culares.

Por meio de orienta-
ções, encaminhamen-
tos, solicitações, conta-
tos, entre outros, atua 
nas enfermarias e no 
hospital em geral com o 
atendimento social indi-
vidual/ familiar, a fim de 
minimizar o trauma que 
pode ser causado pela 
hospitalização.

No ano de 2010 
o Serviço Social fez 
35.402 atendimentos, 
destacando-se:

Serviço Social

Projeto Dr. Sara & Cura

Contando com aproxi-
madamente 30 voluntários, 
o projeto Dr. Sara & Cura, 
apoiado pelos três Rotarys 
Clubes locais e em atividade 
desde 1998, atua às quartas, 

sextas, sábados e domingos 
na Pediatria, mesclando a ale-
gria e irreverência dos palha-
ços e contadores de estórias 
e contos, além de músicas e 
números de mágicas.
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DISCRIMINAÇÃO TOTAL

O Serviço Social atende pacientes de Ambulatórios para o 
fornecimento de refeições, gratuitamente. Neste ano de 2010 
foram oferecidas 905 refeições.

1.816

9.882

2.113

3.695

11.895

4.946

1.178

45.021

8.591

905

Atendimento familiar

Atendimento social ambulatorial

Atendimento social nas Enfermarias

Comunicação familiar

Orientações

Aviso de alta hospitalar

Convocações por carta de mudanças de consultas ambulatoriais

Total de Atendimentos

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 1.153 4.794 319 6.266

Hospital Emílio Carlos
Atendimento – O Hospital Emilio Carlos, que atende exclusiva-
mente pelo SUS, registrou 5.926 internações e 64.493 atendi-
mentos no seu Ambulatório de Ensino. Seu Laboratório de Aná-
lises Clínicas fez 351.837 exames.

O Serviço Social é media-
dor entre usuário e instituição, 
buscando facilitar o acesso da 
população aos serviços ofere-
cidos pelo Sistema Único de 
Saúde/SUS.

Atua nos ambulatórios, nas 
enfermarias e no hospital em 
geral, desenvolvendo trata-
mento social/individual e/ou 

Serviço Social
familiar. Investiga situações 
biopsicossociais e culturais 
que possam interferir no tra-
tamento e na cura do paciente.

No atendimento ao usuário, 
o Serviço Social faz esclareci-
mentos, encaminhamentos, 
solicitações, contatos, entre 
outros. Em 2010 foram 53.174 
atendimentos, destacando-se:

A Biblioteca Mó-
vel, projeto desenvol-
vido em parceria com 
a Pastoral da Saúde, 
circula pelas enfer-
marias do hospital 
todas as quartas-
-feiras, das 15 às 17 
horas, para atender 
pacientes.

As revistas e pe-
riódicos ficam com 
o paciente durante 
uma semana, sendo 
recolhidos na sema-
na seguinte.

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

A Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes/CIPA 
promoveu, nos dias 25 e 26 de 
maio, a XIV Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho/SIPAT.

Os participantes assisti-
ram às palestras Parto Hu-
manizado, Ginástica laboral 

O Consultório de Enferma-
gem/Sala de Assistência ao Alei-
tamento Materno orienta mães 
sobre a importância do aleita-
mento materno exclusivo até os 
seis meses de idade e sobre os 
problemas que podem aconte-
cer durante esse período.

Os colaboradores do hospital contribuíram com 9.210 kg de 
papelão, 1.760 kg de papel e 1.015 kg de plástico. 

Os produtos foram vendidos e a renda aplicada nas ações 
de humanização como, por exemplo, o Dia H.

Reciclagem de Lixo

Biblioteca móvel

Ambulâncias

Prevenção

Aleitamento materno

e A beleza do desenvolvimen-
to humano da concepção ao 
nascimento. A Coordenação 
do Serviço de Enfermagem do 
hospital apresentou trabalho 
realizado pela Comissão de 
Órgãos e Tecidos e deu orien-
tações sobre a doação de ór-
gãos.

De fevereiro a dezembro 
foram feitas 348 consultas 
de aleitamento materno, 82 
consultas de pré-natal com 
orientação sobre o aleitamen-
to materno e 94 curativos do 
coto umbilical, totalizando 524 
atendimentos.
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Programas e ações desenvolvidas nos dois hospitais

Os hospitais Emílio Carlos 
e Padre Albino desenvolvem 
ações de humanização hospi-

Os hospitais contam com um 
Comitê e Comissões de Huma-
nização com a participação de 
voluntários de diversas áreas. 

O objetivo é humanizar o 

Os hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino realizaram, dia 14 
de abril, curso de capacitação 
para os seus funcionários. Com 
o tema “Aspectos clínicos e jurí-
dicos da assistência às mulhe-
res vítimas de violência sexual”, 
o curso abordou os conceitos da 
violência sexual” e as premissas 
básicas do atendimento à vítima 
violentada.

O ginecologista e bacharel 
em Direito Prof. Dr. Aloísio Be-
doni falou sobre a importância 
de uma equipe multidisciplinar 

Os hospitais promoveram o 
Dia da Humanização Hospita-
lar no dia 29 de novembro. 

O Dia H é realizado para 
médicos, residentes e clientes 
internos. A intenção é melhorar 
a qualidade do atendimento em 
saúde, mediante a promoção de 
entretenimento, cultura e infor-
mação educacional que sen-

A Associação dos Voluntá-
rios da Fundação Padre Albino 
– AVOFPA colaborou com os 
hospitais Emílio Carlos e Pa-
dre Albino, visando o bem-es-
tar dos pacientes e familiares.

A AVOFPA, com 65 voluntá-
rios, realizou campanhas em 
datas comemorativas como 

As festividades em datas  
comemorativas proporcionam 
momentos de alegria e des-
contração, diminuindo a tensão 

O Comitê e as Comissões 
de Humanização dos hos-
pitais Padre Albino e Emílio 
Calos, em parceria com a 
Administração, o Serviço da 
Qualidade e o Departamento 
de Recursos Humanos, re-
estruturaram a campanha 
Funcionário do Mês com o 
objetivo de melhorar a huma-
nização hospitalar. 

Ambiência na saúde refere-
-se ao tratamento dado ao es-
paço físico entendido como 
espaço social, profissional e de 
relações interpessoais que deve 
proporcionar atenção acolhe-
dora, resolutiva e humana.

Nesse sentido deve-se des-
tacar:

• Aquisição de oito televi-
sores e oito ventiladores para 

A Visita Aberta é uma pro-
posta da Política Nacional de 
Humanização que tem o ob-
jetivo de ampliar o acesso dos 
visitantes às unidades de in-
ternação, de forma a garantir 
o elo entre o paciente, sua rede 

Humanização

Comitê e Comissões de Humanização

Treinamento sobre a violência sexual

Dia da Humanização – Dia H

AVOFPA – Associação de Voluntários 
da Fundação Padre Albino

Datas comemorativas

Homenageado do MêsAmbiência

Projeto Visita Aberta

talar, oferecendo novas pers-
pectivas para assistência mul-
tiprofissional ao paciente.

atendimento aos usuários 
internos e externos, além de 
organizar e apoiar programas 
de humanização existentes 
na Instituição.

durante o atendimento. Após a 
palestra, os participantes deba-
teram o tema abordado e escla-
receram dúvidas sobre a ficha 
de notificação do atendimento, 
que deve ser encaminhada à 
Secretaria de Estado da Saúde. 
Além disso, os profissionais dos 
hospitais apresentaram o fluxo 
de atendimento dessas vítimas 
dentro da instituição.

O evento reuniu enfermei-
ros, médicos, psicólogas, assis-
tentes sociais, administradores, 
atendentes, entre outros.

sibilizem os profissionais e, ao 
mesmo tempo, proporcione um 
ambiente de trabalho descon-
traído, acolhedor e humanizado. 

O projeto Dr. Sara & Cura 
e o violinista Moacir Rodrigues 
fizeram apresentação nos se-
tores. Profissionais de beleza 
atenderam os colaboradores 
durante o dia todo.

Carnaval, Dia da Mulher, Pás-
coa, Dia das Mães, Festa Ju-
nina, Dia dos Pais, Semana 
Monsenhor Albino, aniversário 
da Associação, Dia das Crian-
ças, Dia H, Natal. Além disso, 
promoveu ações permanentes, 
como a manutenção da biblio-
teca e do bazar beneficente.

do ambiente hospitalar - Dia 
das Mães, Dia da Mulher, Dia 
dos Pais, Dia da Criança e fes-
ta junina, entre outras.

Os clientes internos e ex-
ternos podem conhecer o 
funcionário homenageado de 
cada setor por meio de um 
quadro com foto e dados. Pe-
riodicamente, as informações 
são trocadas pelas lideranças 
com base no desempenho do 
colaborador nas avaliações 
mensais que seguem a políti-
ca de recursos humanos.

os quartos de internação do 
Setor de Moléstias Infectocon-
tagiosas do Hospital Emílio 
Carlos.

• Aquisição de ar condicio-
nado para o pré-parto do Hos-
pital Padre Albino.

• Reforma estrutural na 
Central de Cartões do Hospi-
tal Emílio Carlos para melhor 
atendimento ao cliente interno.

social e os diversos serviços 
da saúde, mantendo latente o 
projeto de vida do paciente. 

No Hospital Emílio Carlos, 
a Visita Aberta acontece desde 
2009. O projeto será expandido 
para o Hospital Padre Albino.
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Através da Coordenação 
de Humanização Hospitalar os 
hospitais mantém o Serviço de 
Ouvidoria, elo de comunicação 
entre o hospital, os usuários e 
os funcionários, que visa identi-
ficar e buscar soluções para as 
manifestações apresentadas.

O Serviço é um canal à 

Com palestras na sala de 
vídeo e eventos, a partir das 
13h00, foi realizada de 22 a 26 
de novembro a VII Semana da 
Consciência Saudável. Volta-
da para todos os funcionários 
do Recanto e interessados, a 
Semana é promovida anual-
mente no mês de novembro e 
visa trazer conhecimentos de 
qualidade de vida, incentivar e 
promover saúde e trabalhar a 
motivação e auto-estima dos 
funcionários e interessados.

A biblioteca, 
composta por 
livros religio-
sos, científicos, 
literatura bra-
sileira, literatu-
ra infanto-juve-
nil e literatura 
es t range i ra , 
empresta li-
vros aos fun-
cionários, seus 
filhos e para os 
idosos.

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

O Programa de Educação 
Continuada visa a melhoria 
da qualidade da assistência, 
promovendo oportunidade de 
ensino, mediante o desen-
volvimento da capacidade do 
corpo assistencial. 

O foco da Educação Conti-
nuada está em proporcionar, 
através dos treinamentos, 
competitividade da força de 
trabalho, exigindo que os pro-
fissionais estejam aptos para 
a criação, resolução e tomada 
de decisões. O levantamento 

A Comissão Intra-hospita-
lar de Transplante dos hospi-
tais ou Comissão Intra-Hospi-
talar de Captação de Órgãos e 
Tecidos coordena todo o pro-
cesso de captação.

Criada também para me-
lhorar a notificação de mortes 
encefálicas e potenciais doa-

Ouvidoria

Semana da Consciência Saudável Biblioteca

Projeto Café com Prosa

Programa de Educação Continuada

Comissão Intra-hospitalar de Transplantes

expressão do direito de voz 
do usuário de opinar sobre 
os serviços a ele ofertados 
pelo hospital. Os pacientes e 
acompanhantes podem soli-
citar informações e colaborar 
com sugestões para o aper-
feiçoamento dos serviços ofe-
recidos.

No dia 22 a palestra foi “A Fi-
bromialgia”, pelo Fisioterapeu-
ta Fábio Pagliotto da Conceição. 
“Doenças Sexualmente Trans-
missíveis” foi o tema do dia 24, 
abordado por Izabela Mendonça 
e Mariana Dusso, acadêmicas 
do último ano de Enfermagem 
das FIPA. A Semana foi encer-
rada no dia 26 com “A arte de 
superar desafios”, por Adhemar 
Matheus Santiago, deficiente vi-
sual, palestrante motivacional e 
escritor.

Mensalmente são promovi-
dos encontros nos dois hospi-
tais entre funcionários, gestora 
hospitalar, Recursos Humanos 
e diretoria.

das necessidades para os te-
mas propostos no Programa 
é realizado através de obser-
vações contínuas nos setores, 
das solicitações de chefias e 
colaboradores. Os principais 
temas abordados são relacio-
nados à área de enfermagem 
e setores administrativos e de 
apoio.

A Educação Continuada 
realizou 90 treinamentos em 
2010, sendo 32 no Hospital 
Emílio Carlos e 58 no Hospital 
Padre Albino.

dores de órgãos, essa equipe 
tem sensibilidade, responsa-
bilidade, seriedade, ética e ha-
bilidade política para conciliar 
diversos serviços, setores e 
profissionais dentro do hos-
pital em torno do seu objetivo 
maior: captação de órgãos e 
tecidos.

Os hospitais contam com 
o Serviço de Atendimento ao 
Cliente – SAC, com objetivo de 
obter indicadores de qualida-
de, aproximar o cliente da Ins-

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC
tituição e conhecer as suas 
necessidades e expectativas 
visando a melhoria constan-
te dos serviços oferecidos e a 
sua satisfação.

Recanto Monsenhor Albino

O Recanto Monsenhor Albino realiza, para os seus idosos, de 
ambos os sexos, diversas a  vidades recrea  vas, religiosas, de 
entretenimento, passeios e comemorações, assim como pales-
tras para seus funcionários.
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Padre Albino Saúde - PAS

Durante o ano foram realizadas várias parcerias de cuidados 
com a saúde e palestras preven  vas. 
O Padre Albino Saúde também reforçou sua campanha sobre 
Parto Normal, realizou nova campanha de Carnaval, com infor-
mações importantes para a saúde da população de Catanduva. 
E ainda teve par  cipação no Dia Internacional da Mulher, além 
de campanhas das empresas clientes.

O Museu recebeu visitantes, 
individualmente ou em grupos, 
sempre com acompanhamento 
e explicações sobre o acervo e 
sobre a vida e obra de Monse-
nhor Albino. Foram 2.399 pes-

Em 2010 foi concluída a V 
Turma da Medicina Preventi-
va, que trabalhou na preven-
ção de doenças como Dia-
betes Mellitus, Hipertensão 
Arterial Sistêmica e Obesida-
de Adulta e Infantil. 

Neste ano o PAS realizou durante a XVIIII Semana Monse-
nhor Albino a premiação do 4º Concurso de Fotografia com o 
tema Saúde: Mente e Corpo em Equilíbrio e apresentou suas 
novas instalações.

O Padre Albino Saúde e seus clientes continuam aderindo 
a Campanha da Fundação Padre Albino “Doe sua Nota Fiscal”.

Curso de Gestantes Medicina Preventiva

Cultura & Saúde

Doação

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 doen-
ças, através de seu Programa 
de Medicina Preventiva.

Surgido em 2003, o curso de 
gestantes atendeu até 2010 um 
total de 918 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, alimenta-
ção, exercícios, maternidades, 
tipos de parto, curiosidades 
e afins, que são ministradas 
por profissionais qualificados 
como ginecologista, pediatra, 
enfermeira, dentista, fisiote-
rapeuta, fonoaudióloga, nutri-
cionista e psicóloga.

soas, sendo 2.069 de Catanduva, 
316 de outras 62 cidades paulis-
tas e 14 de cidades de outros oito 
Estados.

Aos interessados em pes-
quisas foi franqueada a Heme-

O Programa de Medicina Pre-
ventiva do Padre Albino Saúde foi 
idealizado em 2006 e teve início 
em 2007. Conta com uma equipe 
multidisciplinar formada por en-
fermeiros, educadores físicos, nu-
tricionistas, psicólogos e médicos.

Museu Padre Albino

roteca e, quando necessário, 
orientados sobre os assuntos 
pesquisados.

Durante todo o ano o mu-
seu recebeu alunos de diversas 
séries e cursos de escolas e 
faculdades para pesquisas dos 
mais variados assuntos ligados 
à história de Catanduva, tanto 
para trabalhos escolares, como 
para TCCs, Doutorado e até de 
comprovação para estágio. A 
Hemeroteca da Sala “Imprensa 
e autores catanduvenses” tam-
bém foi utilizada por jornalistas 

e colunistas para suas matérias 
nos jornais locais e ainda por 
particulares buscando informa-
ções sobre concursos e para 
“matar curiosidades”.

O museu recebeu também 
pesquisadores de São Carlos 
(UNESP e UFSCAR), de Arara-
quara (UNESP), de São Paulo 
(curso de Gestão Hospitalar), 
Catanduva (UNOPAR/FIPA), 
Urupês (Gestão de Recursos 
Humanos – UNIP), São Paulo 
(Consulado do Japão) e Catandu-
va (Gestão Empresarial – UNIP), 
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além de boa quantidade de fotos 
originais e/ou para reproduções 
de diversos assuntos.

Novamente, durante todo o 
ano, o museu franqueou a Sala 
da “Imagem e Som” para as reu-
niões das voluntárias da Pastoral 
da Saúde Hospitalar Diocesana, 
que conta com integrantes de vá-
rias paróquias da cidade e região 

e que atuam nos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino.

O museu fez alguns emprés-
timos de fotos para a seção “Re-
cuerdos”, da colunista Lourdi-
nha Fávero (jornal “O Regional”), 
filmadora para os cursos de Ad-
ministração e Direito das FIPA 
para gravar palestras, fotos so-
bre música e de comércio para a 

Coordenadoria da Cultura (para 
exposição), de quadros exposi-
tores para algumas exposições 
e de cavaletes para exposição 
de fotos do Coliseu Studium, no 
shopping.

Nesse ano o museu realizou 
e/ou montou seis exposições e 
fez doações de livros e revistas, 
que chegaram em duplicidade 

ou para reciclagem, para a “Bi-
blioteca Padre Albino”, da AVO-
FPA, no Hospital Padre Albino, 
e para a biblioteca do Recanto 
Monsenhor Albino.

Durante todo o ano o Museu 
Padre Albino foi visitado, procu-
rado, representado, participado 
e divulgado em muitas oportu-
nidades e pelos meios possíveis.

NÚMERO DE VISITANTES
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
147 171 184 313 205 184 193 217 258 180 175 172 2399

Colégio de Aplicação
Campanha - Os alunos par  ciparam do Dia do Mc Lanche Feliz. 
A assistente social do Hemonúcleo de Catanduva falou a eles so-
bre a importância da solidariedade. Após a palestra, os alunos 
que quiseram aderir à campanha adquiriram, no próprio Colé-
gio, um  cket que correspondia ao lanche, re  rado na lancho-
nete no dia marcado.

Dia 22 de setembro, a partir 
das 19h30, foi realizada a Feira 
Cultural Espanhola, organizada 
pelos alunos do Ensino Funda-
mental II (6º ao 9º ano), 
cujo ingresso foi um 
produto de higiene.

Na feira, pais, 
alunos e comunidade 
puderam saborear 
comidas típicas, as-
sistir a danças e ativi-
dades culturais. Com 
a renda da barraca 
de comidas típicas, o 
Colégio adquiriu fral-

Aproximadamente 55 alu-
nos da Educação Infantil parti-
ciparam dia 16 de setembro, das 
14h00 às 17h00, do projeto “Teddy 
Bear” (Hospital do Ursinho) de-
senvolvido pelos alunos do curso 
de Medicina das Faculdades In-
tegradas Padre Albino.

Os alunos levaram ursinho, 
boneca ou qualquer bicho de 
pelúcia para realização do pro-

Durante a XIX Semana Monsenhor Albino, em setembro, o 
Colégio promoveu a campanha “Solidariedade não tem idade”, 
quando arrecadou brinquedos e roupas de crianças até três anos, 
entregues à Pediatria do Hospital Padre Albino.

Feira cultural

Criança x hospitalSolidariedade

das geriátricas, que juntamen-
te com os produtos de higiene 
foram doados ao Recanto Mon-
senhor Albino.

jeto. Eles eram os pais dos brin-
quedos, que estavam doentes, e 
iam ao médico para serem con-
sultados. O objetivo do projeto 
foi familiarizar a criança com o 
ambiente hospitalar, quebran-
do tabus e facilitando a com-
preensão e o envolvimento com 
a equipe hospitalar, criando 
assim confiança entre médico-
-paciente.

PASTAS DE RECORTES PARA PESQUISAS

Quantidade de pastas 334

Assuntos constantes nas pastas 227

DADOS DIVERSOS

Depoimentos gravados – de 1.999 a 2.010 49

Exposições de fotos 05

Exposições de cartões postais 01

Exposição de novas peças 01

Exposições de trabalhos escritos/desenhos 01

Exposições de cartazes 01

Número de peças registradas – de 2001 a 2010 1.462

Pesquisas realizadas 157
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Faculdades Integradas
Padre Albino - FIPA

Apoio ao estudante - O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) 
atendeu 220 alunos com orientações individuais ou em grupos, 
assim como alunos, professores e funcionários envolvidos nos 
projetos do cine clube e do coral. Os alunos buscaram orien-
tações sobre sua relação com a Ins  tuição e a família, dúvidas 
contratuais, obrigações civis, criminais e trabalhistas. O atendi-
mento é previamente agendado.

Nos meses de fevereiro e 
março foi realizada a campa-
nha de prevenção contra a Gri-
pe H1N1, tendo como público 
alvo os alunos ingressantes. 
Houve distribuição de folheto 
para todos os alunos da gra-
duação e pós-graduação e 
funcionários, que também foi 
enviado por e-mail aos alunos 
e professores e disponibilizado 

Com o objetivo de motivar a 
melhoria da administração dos 
recursos financeiros, através 
de planejamento e controle de 
orçamentos semanais, men-
sais e anuais, o NAE – Núcleo 
de Apoio ao Estudante promo-
veu o curso Finanças Pessoais 

Objetivando proporcionar 
à comunidade estudantil a 
possibilidade de escolha pro-
fissional mais adequada, as 
FIPA desenvolveram de maio 
a setembro a atividade “Esco-
la aberta à comunidade: visitas 
orientadas”.

Na visita, os estudantes do 
último ano do ensino médio 
de escolas públicas e particu-
lares de Catanduva e região 

Em setembro, as FIPA, 
atendendo recomendação do 
Ministério Público do Traba-
lho/Núcleo de Defesa do Meio 
Ambiente do Trabalho, con-
feccionou e distribuiu a seus 
alunos um folheto de preven-
ção contra a gripe H1N1.

O folheto trazia um históri-
co sobre a gripe, sintomas, for-
mas de contágio e de proteção, 
tratamento e recomendações 
para prevenção. Informou, 
ainda, os horários de funcio-
namento do Serviço de Medi-
cina do Trabalho dos hospitais 
Padre Albino e Emílio Carlos, 
para efeito de orientação e en-
caminhamento.

O Cine Clube cumpriu a 
sua programação de exibição 
semanal de filmes de curta 
metragem e mensal de longa 
metragem para os alunos.

No dia 03 de novembro, no 
Teatro Municipal, houve exi-
bição do filme “Um golpe do 

No período de 21 a 25 de no-
vembro, para marcar o Dia da 
Consciência Negra, foi realizado 
o evento “As relações étnico-ra-
ciais e a cultura afro-brasileira” 
nos Campi Sede e I, com exposi-
ção de faixas e cartazes confec-
cionados pelos alunos do curso 
de Administração.

Além dos cartazes, nos 
cursos de Administração, En-

Campanha de prevenção

Gestão de finanças

Visitas orientadas

Folheto de prevenção contra a gripe H1N1

Cine Clube

Preconceito e discriminação

no site das FIPA, além de pu-
blicação de matéria no jornal 
interno.

No ano de 2010 não houve 
nenhum caso de gripe entre 
alunos e funcionários. Outras 
medidas de caráter educacional 
e coletivo foram tomadas, como 
a vacinação dos profissionais e 
alunos, promovida também por 
iniciativa dos cursos.

a todos os alunos interessados, 
nos dois campi.

Gratuito, o curso foi minis-
trado nos dias 12 e 19 de junho 
e 20 de novembro pelo Prof. 
Marcos Venício Braz de Assis, 
Administrador, Especialista 
em Finanças.

conheceram a Unidade Sede 
das FIPA, compreendendo bi-
blioteca, salas de aulas, labo-
ratórios de ensino, Unidade de 
Pesquisa Experimental, além 
de demonstração de algumas 
práticas de laboratórios.

As visitas orientadas tive-
ram a duração de duas horas 
e reuniram grupos de até 40 
alunos cada, num total de 976 
alunos.

destino” para os alunos de 1º 
ao 4º ano de Medicina e alu-
nos da Enfermagem. Após a 
exibição foi promovida uma 
discussão sobre a relação 
médico-paciente, com a par-
ticipação de professores dos 
dois cursos.

fermagem e Medicina foram 
discutidos temas como pre-
conceito, discriminação racial 
e as contribuições africanas 
para a cultura afro-brasileira 
e brasileira. Nos dias 22 e 23, 
através de parceria com o Cine 
Clube, os alunos assistiram 
aos filmes “Crash, no limite” 
e “Filadélfia”, que abordam os 
temas propostos.
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O Coral das FIPA, 
composto por 16 
componentes, entre 
professores, alunos e 
funcionários, realizou 
18 apresentações.

As apresentações, 
gratuitas, foram fei-
tas nos hospitais, no 
shopping, na Vila São 
Vicente de Paulo, na 
Festa das Nações e 
em diversos pontos 
da cidade, por oca-
sião do Natal.

Em convênio com a Fun-
dação para o Desenvolvimen-
to da  Educação/FDE - Pro-
grama Escola da Família, as 
FIPA ofereceram 35 vagas 
para alunos matriculados 
nos cursos de Administração 
(5 vagas), Direito (5 vagas), 
Educação Física (20 vagas) e 
Enfermagem (5 vagas) para 
desenvolverem atividades 
junto às escolas estaduais de 
Catanduva e Região.

O Programa Escola da Fa-
mília, desenvolvido nos finais 

O Programa Bolsa de Ta-
lentos, em parceria com a As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Catanduva, Paróquia 
Imaculada Conceição, APAE 
e curso de Educação Física, 
compreende três projetos.

Projeto Estágio Admi-
nistração – visa aproximar 
alunos do curso de Adminis-
tração dos empresários de 
Catanduva e região através do 
cadastro e organização dos 
currículos de alunos interes-
sados em estágio e a solicita-
ção das empresas. O cadastro 
dos alunos e solicitação das 
empresas é feito através do 
site da Faeca Júnior.

Coral Escola da Família

Bolsa de Talentos

de semana, das 9h00 às 17h00, 
atende uma clientela diversifi-
cada, formada por crianças, jo-
vens 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 des-
tina aos alunos bolsa de estudo 
integral, sendo 50% do valor da 
mensalidade, até o máximo de 
R$ 267,00, repassado pelo pro-
grama Escola da Família e 50% 
pela Mantenedora.

Projeto Emprego Solidá-
rio - voltado para pessoas 
com baixa qualificação e em-
pregabilidade, com cadastro 
de empresas que necessitam 
dessa mão de obra, é reali-
zado em parceria com a Pa-
róquia Imaculada Conceição. 
O procedimento para busca é 
o mesmo, através do site da 
Faeca Júnior.

Projeto Emprego para 
portadores de necessidades 
especiais – no site da Faeca 
Júnior é feito o cadastro e a 
aproximação de pessoas com 
necessidades especiais com 
as empresas interessadas na 
contratação.

Curso de Administração

Os alunos, através da FAECA Júnior, empresa de consultoria 
sem fins lucrativos, prestaram serviços e desenvolveram projetos 
para empresas, entidades e sociedade em geral nas suas áreas 
de atuação, sob a supervisão dos professores. São eles:

Empresa Júnior

Dia 10 de setembro, no Teatro 
Municipal de Catanduva, a partir 
das 19h30, foi realizado o 5º Se-
minário “A inclusão de pessoas 
com deficiências no mercado 
de trabalho” com o tema “É na 
fraqueza que a força se mani-
festa!”

Os objetivos do seminário 
foram conhecer, através de 
especialistas 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 comu-
nidade acadêmica e informar 
e conscientizar a comunida-
de acadêmica e organizações 

Inclusão no mercado de trabalho

regionais, públicas e privadas, 
participantes do evento, das 
dificuldades encontradas na 
inclusão de pessoas com defi-
ciência no mercado de trabalho 
e as possíveis soluções.

O seminário começou com 
a apresentação de pesquisa so-
bre a evolução do próprio semi-
nário, seguida de depoimento 
de representante e apresenta-
ção de alunos da APAE de Ca-
tanduva, depoimento de repre-
sentante da APAE de Monte Alto 
e depoimento de pessoa com 
deficiência que atua no merca-
do de trabalho.

O evento foi gratuito e volta-
do para alunos de faculdades e 
público de interesse.

Desenvolvido de fevereiro 
a dezembro, o programa GDP 
– Grupo de Desenvolvimento 
Profissional tem como objetivo 
o desenvolvimento das habili-
dades e competências inter-
pessoais, através de vivências, 
discussões em grupo, análise 
de vídeos e estudo de caso.

Dividido em dois módulos, 
o Básico contempla os temas 

Desenvolvimento profissional

Comunicação, Trabalho em 
equipe, Liderança, Gestão de 
conflitos e Criatividade. O se-
gundo está voltado à formação 
de multiplicadores, caracteri-
zando, portanto, uma versão 
avançada do módulo Básico.

A participação é gratuita. 
Das 50 vagas oferecidas, 20 fo-
ram reservadas para pessoas 
da comunidade.
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Após acordo firmado com 
o SENAC/Catanduva e com a 
Governança do bairro, o curso 
prestou consultoria em negó-
cios aos moradores do Resi-
dencial Anuar Pachá por inter-
médio da Faeca Júnior.

Além do auxílio aos em-
preendedores, também houve 
consultoria voltada para ges-
tão do orçamento doméstico, 
quando os moradores do bairro 
aprenderam a administrar seus 
rendimentos de forma que o di-
nheiro dure até o final do mês.

No dia 21 de agosto, às 14 
horas, na sede da Associação 
dos Moradores, foi realizado 
treinamento para os integran-
tes daquela comunidade sobre 

Consultoria a moradores de bairro
trabalho em equipe. O treina-
mento foi feito para promover 
o desenvolvimento dos negó-
cios dos moradores do bairro, 
que hoje são tidos como infor-
mais; a pretensão é torná-los 
micro empreendedores. Teve 
como objetivo, também, in-
tegrá-los para que comecem 
a agir em conjunto de forma 
a maximizar recursos e mi-
nimizar custos nos negócios, 
trocar experiências e somar 
habilidades.

Após as atividades foi aber-
to espaço para discussão so-
bre os futuros projetos, sendo 
que os alunos fizeram o diag-
nóstico dos problemas enfren-
tados por cada representante.

Através de seus quatro 
projetos sociais de inclusão 
digital - Informática Inclusiva 
para Crianças (Projeto Cipó), 
“O ABC da Informática”, “O 
bê-a-bá da informática aos 
Bombeiros Mirins” e “Infor-
mática para Deficientes Vi-
suais” o curso beneficiou 164 
crianças e adultos da comuni-
dade de fevereiro a novembro.

Os projetos Cipó e Bom-
beiros Mirins são desenvolvi-
dos em parceria com o Edu-
candário São José e o Corpo 
de Bombeiros de Catanduva; 

Informática inclusiva

para os outros dois projetos, 
os interessados fazem ins-
crição diretamente na Secre-
taria. Os cursos básicos de 
computação têm aulas minis-
tradas no Laboratório de In-
formática do curso.

O curso cedeu seu labora-
tório de informática e um do-
cente para o projeto “Criança 
Doce Energia”, da Usina Cer-
radinho, oferecendo para 60 
crianças e jovens, de feverei-
ro a dezembro, curso básico 
de informática duas vezes por 
semana.

No dia 09 de junho, a partir 
das 20h00, foi realizado o 5º 
Encontro de Micro e Pequenos 
Empresários, com a participa-
ção de alunos, representantes 
de organizações e público de 
interesse.

O encontro teve por obje-
tivos integrar a comunidade 
acadêmica e o público de inte-
resse com as organizações de 
micro e pequeno porte local 
e regional e conhecer as fer-

Encontro de Micro e Pequenos Empresários

ramentas digitais disponíveis 
para as micro e pequenas em-
presas.

Neste 5º Encontro foi apre-
sentada pesquisa sobre a utili-
zação das ferramentas digitais 
por micro e pequenas empre-
sas, seguida de palestra sobre 
a utilização de ferramentas di-
gitais - internet, redes sociais, 
nota fiscal eletrônica, comércio 
eletrônico, home bank, entre 
outras.

A FAECA Júnior realizou 
dia 12 de dezembro, das 10h00 
às 14h00, no Educandário São 
José, mais uma edição do Na-
tal Junior. Neste ano o proje-
to beneficiou as crianças dos 
projetos Cipó e SOS Bombei-
ros no resgate da cidadania, 
do Educandário São José, de 
Catanduva.

As crianças tiveram à dis-
posição piscina, pula-pula, 
piscina de bolinha, quadra de 
futebol, barraca de algodão 
doce e barraca de pipoca. De-
pois de brincarem, acompa-

Natal Junior

nhadas pelas professoras do 
Educandário e integrantes 
da FAECA Jr., as crianças 
saborearam cachorro quen-
te, preparado pelas irmãs do 
Educandário e equipe. Em 
seguida chegou o Papai Noel, 
que conversou com as crian-
ças e entregou a cada uma 
delas um presente oferecido 
pela FAECA Jr.

Esse projeto existe desde 
2005 e até então a média de 
crianças atendidas era de 60 
a 80. Neste ano, 140 crianças 
foram beneficiadas.
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Curso de Direito

Curso de Educação Física

O Escritório de Assistência 
Jurídica do Centro de Prática 
Jurídica (CEPRAJUR) é um ins-
tituto 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 favoreci-
da e noções de cidadania.

Funcionando de terça a 
sexta-feira, o Escritório reali-
zou 207 atendimentos à popu-

Graças a convênio com a 
Prefeitura de Catanduva foi 
instalado um Balcão de Aten-
dimento do PROCON junto à 
sede do CEPRAJUR. 

Com isso, a população teve 
à disposição, gratuitamente, 
atendimento pessoal e tele-
fônico. No primeiro contato 
com o consumidor, alunos 
bolsistas matriculados nos 
três últimos anos do curso es-
clarecem dúvidas, orientam e 
intermediam acordos com os 
fornecedores. Na impossibi-

Em parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação 
e Coordenadoria de Esportes, 
Lazer e Turismo foi realizado 
dia 29 de maio o Festival de 
Futsal Escolar para Iniciantes 

O curso promoveu nos 
meses de agosto e setembro 
uma campanha para divulgar 
a necessidade do voto cons-
ciente. O objetivo foi alertar o 
cidadão sobre a importância 
do voto nas eleições. A cam-
panha vem sendo desenvolvi-
da desde 2006.

O professor de Direito 

O curso participou da “Vi-
rada inclusiva – participação 
plena” realizada pela primeira 
vez em Catanduva nos dias 03 
e 04 de dezembro para come-
morar o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência.

Três alunos e um profes-

Para comemorar do Dia 
Nacional da Síndrome de 
Down e em parceria com o 
curso de Medicina, a IFMSA 
Brazil, APAE, Embeleze e Se-
cretaria Municipal da Saúde 
foram realizadas atividades no 
Garden Shopping Catanduva e 

O curso desenvolveu um 
projeto com os integrantes 
da clínica de reabilitação para 
dependentes químicos da 
Igreja Imaculada Conceição, 
de Catanduva, através de ativi-
dades esportivas, de condicio-
namento físico e lúdico, além 

No período de julho a no-
vembro, com a participação 
de 25 alunos do 1º ao 3º ano 
e de um professor do curso 
e de professores da Secre-
taria Municipal de Educação, 
foi desenvolvida a Olimpíada 
das Escolas Municipais de Ca-
tanduva nas dependências do 
Conjunto Esportivo, SESC e 

Assistência jurídica gratuita   

Parceria com o PROCON

Festival de Futsal Escolar para Iniciantes

Campanha pelo voto consciente

Virada Inclusiva

Dia Nacional da Síndrome de Down

Dependentes químicos

Olimpíada das Escolas Municipais

lação catanduvense, contan-
do com 36 estagiários do 3º, 
4º e 5º anos que auxiliaram 
no atendimento à população, 
orientados por professores do 
curso.

Dos mais variados assun-
tos tratados pelos estagiários, 
destacam-se os referentes a 
pensão alimentícia, aposen-
tadoria e demais benefícios 
do INSS, descumprimento de 
contratos e regularização de 
imóveis.

lidade de composição entre 
as partes é registrada a re-
clamação. Nesta nova etapa, 
a reclamação fundamentada 
é submetida à apreciação da 
Coordenação que, após estu-
do detalhado da questão, veri-
fica a possibilidade de propor 
soluções por meio de acordos 
e conciliações individuais ou 
coletivas.

O Balcão funciona das 9h00 
às 17h00, de segunda à sexta-
-feira e realizou aproximada-
mente 100 atendimentos.

para crianças de até 9 anos.
Do festival participaram 

aproximadamente 200 alunos 
de 14 escolas de Ensino Fun-
damental da Rede Municipal 
de Ensino.

Constitucional e alunos dis-
tribuíram folhetos e fizeram 
palestras nas escolas do mu-
nicípio e região, com conteúdo 
elucidativo e de estímulo ao 
voto consciente. Foram reali-
zadas palestras para os alunos 
do curso “Sala Extra”, da esco-
la Dinorah Silveira Borges e do 
Colégio de Aplicação.

sor, dentro do tema Serviços 
Sociais, prestaram assesso-
ria jurídica de orientação so-
bre os direitos da pessoa com 
deficiência no dia 03, das 9h00 
às 17h00, no Conjunto Espor-
tivo Anuar Pachá, no Parque 
Iracema.

na sede da APAE.
No dia 20 de março, no 

shopping, os alunos fizeram 
demonstração de exercícios 
no jump. No dia 22, na sede da 
APAE, fizeram avaliação das 
medidas antropométricas e 
promoveram atividades lúdicas.

de avaliações dos componen-
tes da aptidão física relaciona-
dos à saúde.

O projeto, desenvolvido aos 
sábados e domingos, foi inicia-
do em abril último e teve a par-
ticipação de um professor coor-
denador e alunos do 3º e 1º ano.

escolas municipais.
O objetivo foi promover 

disputas esportivas de forma 
saudável, priorizando a partici-
pação em detrimento da com-
petição. Cerca de 6.800 alunos 
de 6 a 14 anos das escolas 
municipais participaram das 
Olimpíadas em diversas moda-
lidades coletivas e individuais.
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Coordenado por um profes-
sor e dois estagiários foi de-
senvolvido o projeto de Ginásti-
ca Laboral para os funcionários 
do Hospital Emílio Carlos e das 
FIPA de segunda a quinta-feira, 
nos períodos da manhã e tarde, 
de abril a dezembro.

O projeto, que objetivou 

Ginástica laboral
proporcionar aos participan-
tes aumento da qualidade de 
vida, através da melhoria de 
algumas capacidades físicas, 
prevenindo acidentes de tra-
balho e incentivando a prática 
de atividades físicas dentro e 
fora da empresa, beneficiou 
315 funcionários.

Com a participação dos re-
presentantes das classes do 
2º e 3º anos foi realizado um 
Trote Solidário, com a doação 
de materiais usados nas au-

Dia 10 de novembro, o curso, 
através de seus alunos, doou ao 
Hospital Padre Albino 100 litros 
de leite para o atendimento às 
crianças carentes e 80 litros para 
a Rede Nacional de Pessoas Vi-

O curso, com apoio da Coor-
denadoria de Esportes, Lazer e 
Turismo e da Secretaria Muni-
cipal de Educação, realizou no 
dia 02 de outubro atividades 
voltadas para o público infan-
til na Praça da República, das 
8h00 às 12h00.

O evento comemorou o 
mês da criança, com inúmeras 
atividades – jogos, recreação, 
amarelinha, brincadeira com 
arcos, quebra cabeça, brin-
cadeiras e habilidade motora, 

Nos dias 25 de setembro e 
27 de novembro foram minis-
tradas as oficinas “Brinquedo-
teca: o espaço do brinquedo de 
sucata” por professora do cur-
so, com a participação total de 
143 alunos.

A oficina teve o objetivo de 
conscientizar os alunos sobre 
a possibilidade de confeccio-
nar e utilizar os brinquedos 
feitos com sucata nas aulas de 
Educação Física na Educação 

O projeto “Criança, Espor-
te e Escola” foi desenvolvido 
por um professor e dois alu-
nos bolsistas no Colégio de 
Aplicação, de abril a dezem-
bro, às terças e quartas-fei-
ras, das 14h00 às 16h00.

Envolvendo 5 alunos do 6º 
ano, 12 alunos do 7º ano, 14 alu-
nos do 8º ano e 15 alunos do 9º 
ano, de ambos os sexos, o pro-

Trote solidário

Doação de leite

Dia da Criança

Brinquedoteca

Criança, Esporte e Escola

las de Educação Física Esco-
lar (jogos de damas, dominó, 
quebra-cabeça, xadrez, cor-
da, bola de pano, corda) a es-
cola carente da comunidade.

vendo com HIV/AIDS.
As doações foram resulta-

do das inscrições dos alunos 
que participaram dos Jogos 
Inter Classes, durante a Se-
mana Monsenhor Albino.

dança, jogos de salão, pintura 
facial, atividades com bola, bi-
blioteca itinerante, entre ou-
tras. Todas foram organizadas 
e monitoradas pelos alunos e 
coordenadas pelos professo-
res especializados no trabalho 
com crianças.

Além de atividades recrea-
tivas, esportivas e lúdicas, hou-
ve também um espaço onde as 
crianças foram avaliadas para 
determinar a relação entre peso 
e altura, considerando a idade.

Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, incentivar o 
uso dos materiais alternati-
vos para preservar a nature-
za e melhorar a qualidade de 
vida e mostrar a importância 
das oficinas, dinâmicas e dos 
brinquedos fabricados.

Os brinquedos foram con-
feccionados pelos alunos, 
que poderão utilizá-los na 
complementação das aulas 
recreativas.

jeto teve o objetivo de conscien-
tizar os alunos sobre a impor-
tância das atividades esportivas 
para a melhoria da qualidade 
de vida, saúde, desenvolvimento 
social, físico, mental e cultural, 
melhorar e aprimorar o apren-
dizado das regras dos esportes 
e incentivar os alunos na melho-
ria das notas para frequentar o 
projeto de esportes.
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Nos dias 14 e 15 de maio foi 
realizado o projeto “Estudos e 
práticas da Educação Física” 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação.

No dia 14, no Teatro Mu-
nicipal, o Prof. Ademir Testa 
Junior ministrou a palestra 

Acadêmicas do 4º ano do cur-
so ministraram a palestra “Aco-
lhimento e humanização“dia 03 
de maio, das 14h00 às 16h00, no 
Centro de Saúde da Mulher e da 
Criança, na cidade de Pindora-
ma (SP).

Professora e alunas pro-
moveram campanha de va-
cinação contra a gripe (In-
fluenza A/H1N1) para idosos a 
partir de 60 anos e portadores 
de doenças crônicas no dia 08 

Dia 09 de fevereiro, 22 ca-
louros do curso matutino fo-
ram ao Hemonúcleo de Ca-
tanduva doar sangue e fazer o 
cadastro para doação de me-
dula óssea. 

Na Semana de Integração 
realizada com os calouros 
foram promovidas palestras 
para as turmas da manhã e da 
noite sobre doação de sangue 
e medula óssea, ministradas 

Professoras e alunos reali-
zaram palestras e aferiram a 
pressão arterial de funcioná-
rios de empresas e em locais 
públicos.

De abril a setembro a equi-
pe aferiu a pressão de 1.675 
pessoas na Companhia Nacio-

Coordenados por uma pro-
fessora, 80 alunos do 1º ao 3º 
ano levaram informações de 
alimentação e hidratação para 
antes, durante e após as ativida-
des físicas para os participantes 
da Corrida Internacional Matilat-
-Nardini e Corrida Matilat Kids, 
realizadas dia 22 de agosto.

Os alunos foram divididos em 

Estudos e práticas da Educação Física

Museu de Anatomia

Acolhimento e humanização
Vacinação

Atividade solidária

Verificação de pressão arterial

Orientação para atletas
“Movimento, Saúde e Qualidade 
de Vida”. No dia 15, no Conjun-
to Esportivo, foram ministra-
dos os cursos “Jump x Local, a 
união faz a diferença” e “Pilates 
– solo e acessórios”. O projeto 
foi aberto a alunos, professores 
e interessados da comunidade.

O Projeto Museu Itine-
rante de Anatomia visitou, 
de março a dezembro, a 
EMEF Adelino Honorato 
Bertolo, o Lar de Menores de 
Santa Adélia, a Creche Irmã 
Scheila e a EE Prof. José 
D`Oliveira Barreto, aten-

dendo 256 alunos do Ensino 
Fundamental.

O objetivo foi introduzir 
conceitos básicos sobre ana-
tomia humana que permitiram 
aos alunos conhecer o corpo 
humano e propiciar o ensino-
-aprendizagem.

Da palestra participaram 
os funcionários da Unidade 
de Saúde, entre eles auxilia-
res de enfermagem, recep-
cionistas, médica, auxiliares 
de limpeza e motoristas de 
ambulância.

de maio, no período da manhã, 
na Escola Estadual Irma Sca-
tena Macedo, em Pindorama 
(SP).

A equipe aplicou 67 doses 
de vacina.

pela assistente social do He-
monúcleo e por enfermeiras 
dos hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos.

A palestra sensibilizou os 
alunos a participar dessa ati-
vidade solidária. Dois alunos 
doaram sangue e vinte fize-
ram cadastros para doação 
de medula óssea. No dia 13, 
pela manhã, fizeram doação 
os alunos do noturno.

nal de Energia Elétrica, Polí-
cia Rodoviária de Catanduva, 
Caminhada do Batom, Garden 
Shopping Catanduva, Bata-
lhão da Polícia Militar, Con-
junto Esportivo Anuar Pachá, 
Praça Dr. João Miguel Calil 
(aeroporto).

grupos e orientaram os atletas 
no aquecimento, distribuíram o 
folder de orientação nutricional, 
aplicaram questionário especí-
fico, organizaram as crianças 
para a largada da Corrida Kids, 
marcaram tempo de chegada 
dos atletas e distribuíram água 
aos atletas durante o percurso, 
entre outras atividades.

Arrecadação solidária

* As alunas entregaram 
no mês de abril, ao Recanto 
Monsenhor Albino, 75 quilos 
de alimentos não perecíveis 
doados no ato da matrícula.

* No mês de junho, as 
alunas fizeram campanha 

Programa para a Terceira Idade

de roupas e agasalhos para a 
enfermaria do Hospital Emílio 
Carlos, com arrecadação e 
doação de 115 peças.

* Em outubro, a campanha 
foi de sabonetes neutros para 
os idosos do Recanto Monse-
nhor Albino. O total foi de 96 
unidades.  

Curso de Enfermagem
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Através de cartazes e ví-
deo, professora e alunas do 
curso ministraram aulas edu-
cativas sobre higiene corporal 
a escolas e entidade.

As aulas foram dadas na 
Associação Lar da Criança Lola 

Como atividade da Sema-
na da Enfermagem, alunos 
do 4º ano fizeram aferição de 
pressão arterial e glicemia no 
Garden Shopping Catanduva 

Duas professoras e alu-
nas, através de músicas, pe-
ças teatrais e desenhos di-
dáticos, transmitiram noções 
de educação em saúde, como 
por exemplo, a importância 
da lavagem das mãos, esco-
vação dos dentes antes e após 
as refeições, pediculose e a 

Higiene corporal

Aferição de pressão

Higienização

Zancaner/Programa Viva Flor 
(164 alunos), Colégio Ressurrei-
ção Ortega Josué (118 alunos) e 
Colégio Ressurreição Irmã Ân-
gela (103 alunos) nos dias 10, 11 
e 18 de maio e 22 de junho, nos 
períodos da manhã e tarde.

no dia 11 de maio, das 14h00 
às 17h00.

54 pessoas aferiram a 
pressão arterial e 30 fizeram 
o teste de glicemia.

necessidade de certos tipos 
de alimentos na dieta diária.

As atividades foram de-
senvolvidas para 347 alunos 
do Jardim I ao 5º ano da Es-
cola Profª Irma Scatena Ma-
cedo, de Pindorama (SP), nos 
dias 17, 18, 20, 24, 25 e 31 de 
maio e 07, 08 e 09 de junho.

No período de 25 de maio 
a 02 de junho, duas professo-
ras e alunas desenvolveram 
campanha contra a tubercu-
lose a trabalhadores rurais 
da cidade de Pindorama (SP).

Na Unidade de Saúde da 
Mulher e da Criança do mu-
nicípio 225 trabalhadores re-

Cinco alunos do 4º ano de-
senvolveram no mês de outu-
bro, no município de Pindorama 
(SP), sob supervisão, Estágio 
Supervisionado da disciplina 
Gerenciamento de Enferma-
gem na Rede Básica de Saúde 
com atividades assistenciais, 
educativas e administrativas.

Os alunos participaram da 
elaboração, implementação e 
aplicação da Sistematização 
da Assistência de Enferma-
gem para clientes com Hiper-
tensão Arterial e/ou Diabetes 
Mellitus, resistentes à adesão 
ao tratamento e às medidas de 
prevenção das complicações, 
da elaboração do Protocolo de 
Enfermagem para realização 
de curativos séptico e asséptico, 
dos Procedimentos Operacio-
nais Padrão (POPs) das seguin-
tes técnicas de enfermagem: 

Dia 31 de maio, quando é 
comemorado o Dia Interna-
cional de Combate ao Tabaco, 
os cursos de Enfermagem e 
Medicina, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
realizaram uma atividade na 
Praça da República, das 8h00 
às 12h00.

Slides e vídeo foram utili-
zados por professora e alunas 
para aulas educativas sobre a 
importância da alimentação a 
alunos de escolas e entidade.

Nos dias 22, 23 e 29 de ju-

No dia 06 de outubro, pro-
fessora e alunos ministraram 
aula para 130 alunos de 5ª a 8ª 
séries da EE Dr. Carlos Augus-
to Froelich, da cidade de Pindo-
rama (SP), sobre meningites.

Campanha contra a tuberculose

Estágio na Rede Básica de Saúde de Pindorama

Combate ao tabaco

Semana do Meio Ambiente

Alimentação

Prevenção

ceberam orientações sobre a 
doença e foram coletados es-
carros para casos suspeitos. 
Além disso, foram verificados 
o nível de pressão arterial e 
glicosimetria capilar dos tra-
balhadores e aplicada vacina 
contra a gripe H1N1.

cateterismo vesical de alívio 
masculino e feminino, aferi-
ção e registro de sinais vitais, 
curativos e coleta de sangue e 
cuidados gerais na realização 
do teste do pezinho e do Fluxo-
grama Descritor do Processo 
de Trabalho no atendimento a  
clientes portadores de Hiper-
tensão Arterial Sistêmica (HAS).

Na área educativa, mi-
nistraram palestra sobre 
“Meningites: cuidados e pre-
venção” na Escola Estadual 
Dr. Carlos Augusto Froelich 
para 130 estudantes do En-
sino Fundamental (de 5ª a 
8ª séries) e aula expositiva 
interativa sobre “Primeiros 
socorros em parada cardior-
respiratória, crise convulsiva, 
hipoglicemia e quedas”, para 
Auxiliares e Técnicos de En-
fermagem do Lar dos Idosos.

As Ligas de Medicina de 
Família, de Clínica Médica e 
de Cirurgia Vascular fizeram 
exames de função respiratória, 
distribuíram folhetos de alerta e 
com orientações sobre o assunto 
e um questionário para medir o 
grau de dependência química ao 
tabaco na população.

O curso comemorou dias 10 
e 11 de junho a Semana do Meio 
Ambiente com duas palestras 
e entrega de mudas de árvores.

No dia 10, às 10h00, houve 
a palestra “Biodiversidade e 
Desenvolvimento Sustentá-
vel”, por Sérgio Henrique Re-
zende Crivelaro, Assessor da 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente da cidade de Novo 

Horizonte. Às 11h00 os alunos 
da 1ª série entregaram mu-
das de árvores urbanas aos 
demais alunos.

No dia 11, às 21h00, o tema 
foi “Gestão ambiental como 
ferramenta no controle dos 
impactos ambientais”, pelo 
biólogo Daniel Zupirolli, pro-
fessor de Biologia em escolas 
de Catanduva.

nho as aulas foram dadas na 
Escola Estadual do Jardim 
Imperial (170 alunos) e Lar da 
Criança Lola Zancaner/Pro-
grama Viva Flor (88 alunos), 
nos períodos da manhã e tarde.

Na aula a equipe procu-
rou conscientizar e orientar 
os alunos com relação aos 
cuidados e medidas de pre-
venção contra os tipos de me-
ningites.

16



Vamos ao Meio

O curso participou pela 
quinta vez do projeto “Vamos ao 
Meio” na cidade de Pedra Azul, 
Vale do Jequitinhonha (MG). O 
trabalho social, em parceria 
com a Congregação das Irmãs 
de Nossa Senhora da Ressur-
reição e que contou com a par-
ticipação de oito alunas da 4ª 
série, coordenado por uma pro-
fessora, foi desenvolvido de 24 
de julho a 02 de agosto último.

A equipe atendeu 622 pes-
soas na cidade, zona rural e 
povoados, quando foram reali-
zadas atividades educativas de 
prevenção do câncer de mama 
e de colo de útero; planeja-
mento familiar; gravidez na 
adolescência e DSTs; higieni-
zação e verminoses; Diabetes, 
Hipertensão arterial e cuida-
dos e curativos nas feridas 
crônicas e de cuidados com a 
água, higienização e escova-
ção dos dentes com a popula-

ção infantil.
As alunas ministraram 

treinamento e palestra sobre 
Cuidados de Enfermagem na 
parada cardiorrespiratória aos 
funcionários do pequeno hos-
pital da cidade. No Mutirão da 
Mulher foram realizados 138 
exames de mama, 138 exames 
de Papanicolau, sendo que as 
pacientes receberam orienta-
ção do auto-exame.

A equipe fez 74 visitas do-
miciliares para atendimen-
to de acamados e atendidos 
36 pacientes com curativos, 
sendo 6 deles portadores de 
feridas graves. Da população 
atendida, 14% apresentaram 
taxa de glicemia capilar acima 
de 140 mg/dl e 42% pressão 
arterial acima de 140/90 mm/
Hg. Todos os casos de urgên-
cia foram encaminhados para 
hospitais da região através da 
Pastoral da Saúde.

Dia 21 de setembro, alu-
nos do curso realizaram, das 
8h00 às 16h00, atendimentos 
aos motoristas de veículos de 
carga na sede da Polícia Ro-
doviária de Catanduva, na Ro-
dovia Washington Luís. 

Orientados por docentes os 
alunos fizeram atendimentos 
assistenciais e de educação 
em saúde, que incluíram aferi-
ção de pressão arterial, glico-
simetria, antropometria, com 

Professora e alunas, no 
período de 18 a 21 de outubro, 
fizeram testes para verificar 
a acuidade visual de 356 alu-
nos do Jardim I ao 9º ano do 

Professora e alunas do 
curso ministraram palestra, 
através de aula expositiva 
em data show, sobre cuidado 
com idosos aos funcionários 
do Recanto Monsenhor Albi-
no no dia 29 de outubro.

Alunos do curso comemo-
raram no dia 05 de agosto o Dia 
da Amamentação. Na Praça 
da República foram distribuí-
dos folhetos informativos e as 
mães orientadas como ama-
mentar corretamente diante de 
um manequim de mama.

No dia 22 de setembro, 
professora e alunas ministra-
ram palestra, através de aula 
expositiva em data show, so-
bre DST/AIDS e métodos con-
traceptivos para 100 alunos do 
curso de Administração das 
Faculdades Integradas Padre 
Albino.

O objetivo foi proporcionar 
conhecimento e base teórica 
aos alunos, explicando-lhes 

Saúde dos caminhoneiros

Acuidade visual

Cuidados com idosos

Amamentação

Informação

cálculos do índice de massa 
corpórea, educação em saúde 
em hipertensão e diabetes.

29 alunos da graduação 
participaram da atividade e 
atenderam 97 caminhoneiros, 
sendo que 18 deles estavam 
com a pressão arterial acima 
de 140/90 mmHg  e quatro com 
a glicemia acima dos valores 
normais. Todos foram orien-
tados a procurar atendimento 
médico.

Colégio de Vila Roberto, dis-
trito de Pindorama (SP).

Os alunos com alterações 
foram encaminhados ao es-
pecialista para tratamento.

A equipe, entre outros as-
suntos, definiu aos funcioná-
rios o que é velhice e envelhe-
cer e como observar certas 
características que os idosos 
apresentam quando não es-
tão bem de saúde.

A atividade foi realizada em 
parceria com a IFMSA/Brazil 
(representante no Brasil da 
Federação Internacional de 
Associações de Estudantes de 
Medicina), Banco de Leite do 
Hospital Padre Albino e Liga 
de Pediatria.

como é o funcionamento do 
organismo do ponto de vis-
ta anatômico, funcional e as 
principais doenças sexual-
mente transmissíveis, decor-
rentes da falta de auto cui-
dado e prevenção. A intenção 
também foi a de demonstrar 
os métodos anticoncepcio-
nais existentes e como me-
lhor utilizá-los para o plane-
jamento familiar.

Professora e alunas minis-
traram palestra sobre DST/
AIDS e Métodos Contraceptivos 
para funcionários do Recanto 
Monsenhor Albino, dia 24 de 

Educação e prevenção

novembro, durante a VII Se-
mana da Consciência Saudá-
vel na Empresa.

Da palestra participaram 
15 funcionários.
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Os alunos fizeram visitas programadas a entidades e hos-
pitais para capacitação científico-tecnológica/responsabili-
dade social.

Visitas

Foram promovidos durante 
o ano cursos, encontros, ofici-
nas, palestras, capacitações 
científico tecnológicas e sema-
nas beneficiando profissionais 
dos hospitais Padre Albino e 

Eventos
Emílio Carlos, acadêmicos da 
área da saúde e estudantes dos 
cursos técnicos em enferma-
gem com o objetivo de atuali-
zação e incentivo à melhoria da 
assistência prestada.

Proporcionar informação 
e conhecimento aos adoles-
centes sobre sexualidade, 
gravidez e doenças sexual-
mente transmissíveis foi a 
atividade desenvolvida por 

Gravidez na adolescência
professora e alunos na Escola 
da Vila Roberto nos dias 17 e 14 
de novembro.

As palestras foram minis-
tradas a 268 alunos do 5º ao 
9º anos.

Nove alunos da 2ª série reali-
zaram, no mês de outubro, duran-
te o estágio da disciplina Saúde 
Coletiva, um projeto de orien-
tação à população da cidade de 
Pindorama (SP).

Durante dois dias os alu-
nos percorreram, de casa em 
casa, o bairro Cohab 2, aferin-
do pressão arterial, orientando 
os moradores hipertensos e 
diabéticos quanto a importân-
cia do uso correto dos medica-
mentos, rodízio na hora de apli-

O Grupo de Ajuda Comunitá-
ria (GAC) promoveu, em feverei-
ro, o trote solidário. Os alunos do 
1º, 2º e 3º anos percorreram os 
bairros Vila Celso e Parque Ira-
cema arrecadando alimentos, 
produtos de limpeza e roupas, 

De março a novembro, 30 
alunos voluntários oferece-
ram o Sala Extra, cursinho 
preparatório para vestibulares 
e concursos públicos, gratuito, 
destinado a alunos carentes 

Orientação na cidade de Pindorama

Trote solidário

Cursinho preparatório

cação da insulina e os locais 
permitidos. Para as mulheres 
ressaltaram a necessidade 
de fazer anualmente o exame 
preventivo de mamografia e 
papanicolau e deram orienta-
ções sobre a importância das 
vacinas para as crianças.

O projeto foi iniciativa dos 
próprios alunos sob super-
visão da professora da dis-
ciplina e teve total apoio da 
Coordenadora de Saúde de 
Pindorama.

distribuídos para o Recanto 
Monsenhor Albino e Paróquia 
Imaculada Conceição.

O trote arrecadou 365 qui-
los de alimentos, 131 itens de 
produtos de higiene e 392 pe-
ças de roupa.

que concluíram ou cursam o 
ensino médio em escolas da 
rede pública. 

Foram beneficiados 80 
alunos, dos quais 33 aprova-
dos em vestibulares.

Seis alunos da 2ª série, 
durante o estágio da disci-
plina Processo de Saúde no 
cuidar da criança e do ado-
lescente I, promoveram uma 
campanha de arrecadação de 
leite para doação às crianças 

Através do projeto VILA – 
Valorização do Idoso Levando 
Acolhimento 16 alunos da 1ª 
a 4ª séries atuaram durante 
todo o ano no asilo São Vicen-
te de Paulo, em Catanduva.

As consultas, à cargo de 
um clínico geral, foram sema-
nais, com discussões sobre os 
casos. Nesse dia, os alunos 

A Liga de Infectologia, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde, realizou 
no dia 25 de março, no saguão 
principal das FIPA, a primeira 
etapa da Campanha de Va-
cinação contra a gripe H1N1 
destinada a alunos e funcio-
nários. No dia 24 de agosto foi 
realizada a segunda etapa da 
campanha, desta vez incluin-
do vacinação contra hepatite 
B, tétano, difteria, febre ama-

O Grupo de Ajuda Comuni-
tária (GAC) realizou dia 23 de 
junho uma festa junina para 
arrecadar agasalhos e fun-
dos para doações a entida-
des através de produtos que 
necessitem. O ingresso tinha 

Doação de leite para creche

Valorização do idoso

Vacinação

Festa junina

carentes da creche Irmã Shei-
la, onde realizaram o estágio.

A campanha foi iniciativa 
dos próprios alunos e contou 
com o apoio de duas profes-
soras. Os alunos arrecadaram 
cerca de 50 litros de leite.

fizeram visita de acompanha-
mento aos idosos, estreitando 
relações com a equipe de en-
fermagem da Vila, o que pro-
porciona um trabalho mais 
consistente. Os acompanha-
mentos aos idosos se esten-
deram, quando necessário, às 
consultas e exames feitos no 
Hospital Escola Emílio Carlos.

rela, caxumba, rubéola e sa-
rampo.

O objetivo foi a imunização 
contra diversas doenças que 
ainda apresentam número de 
casos significantes, se leva-
do em conta o fato de que a 
vacinação é oferecida gratui-
tamente, e promover a cons-
cientização da importância da 
vacinação entre os atuais e fu-
turos profissionais da saúde. 
Foram vacinadas 38 pessoas.

um valor estipulado, com 
desconto para quem levasse 
um agasalho.

O GAC arrecadou R$ 
1.800,00 e agasalhos, sendo 
estes doados para a Paróquia 
Imaculada Conceição.

Curso de Medicina
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Para marcar o Dia Nacio-
nal do Queimado (06/06), a Liga 
de Cirurgia Plástica promoveu 
no dia 05, no Garden Shopping 
Catanduva, uma campanha de 
conscientização da população 
sobre a prevenção de queima-
duras.

Com o auxílio de professor 

Coordenado por professor 
da área e com a participa-
ção de 13 alunos da Liga de 
Cirurgia Plástica foi realiza-
da a atividade “II Campanha 
de prevenção aos acidentes 
com álcool líquido” nos su-
permercados da cidade dias 
28 e 29 de agosto.

Os alunos fizeram aborda-

No mês de julho, 10 alunos 
do curso participaram do NA-
PRA - Núcleo de Apoio às Po-
pulações Ribeirinhas da Ama-
zônia no Estado de Rondônia.

Os alunos participaram de 
atividades de educação em 
saúde (câncer de mama, cân-
cer de colo de útero, hiperten-
são e diabetes), fizeram visi-
tas domiciliares, aferição de 

Dia Nacional do Queimado

Prevenção: acidentes com álcoolDia Nacional da Síndrome de Down

Na Amazônia - NAPRA

e de enfermeira da Unidade 
de Tratamento de Queimados 
do Hospital Padre Albino, os 
alunos expuseram banners e 
distribuíram folhetos sobre o 
risco de acidentes domésticos 
com diversos materiais infla-
máveis e os primeiros socorros 
às vítimas de queimaduras.

gens expositivas com o objeti-
vo de conscientizar a popula-
ção sobre os riscos do uso do 
álcool líquido ou gel nas ati-
vidades domésticas, visando 
eliminar seu uso. Apresenta-
ram alternativas para o álcool, 
como acender churrasqueiras 
utilizando material apropriado 
ou óleo de cozinha.

Para comemorar o Dia Na-
cional da Síndrome de Down 
e em parceria com a IFMSA 
Brazil, APAE, Embeleze e Se-
cretaria Municipal da Saúde 
foram realizadas atividades no 
Garden Shopping Catanduva e 
na sede da APAE.

No dia 20 de março, no 
shopping, foram desenvolvi-
dos eventos culturais, como 
exposição de telas, apresen-
tação de hip hop por um gru-
po de adolescentes da APAE, 
exercícios no jump pelos alu-
nos do curso de Educação Fí-
sica, distribuição de folhetos 
informativos sobre a síndrome 
e apresentação de vídeos que 

retratavam a inclusão social 
dos portadores da síndrome, 
através de telão e projetor 
instalados.

No dia 22, na sede da APAE, 
os alunos do curso realizaram 
aferição da pressão arterial, 
ausculta cardíaca e pulmonar, 
pulso e temperatura, triagem 
para diabetes. Os alunos da 
Educação Física fizeram ava-
liação das medidas antropo-
métricas e promoveram ativi-
dades lúdicas. As carteirinhas 
de vacinação foram conferi-
das, assim como oferecidos 
cortes de cabelo, entregues 
kits dentários, pipoca, algodão 
doce e suco.

pressão arterial, promoveram 
discussões e deram informa-
ções sobre higiene, drogas, 
álcool, sexualidade e DST 
para a população residente às 
margens do Rio Madeira, das 
comunidades de São Carlos, 
Nazaré, Itacoa, Curicacas, 
Papagaios e Cuniã, e comuni-
dades dos rios Preto, Macha-
do e Jamari.

A Liga de Endocrinologia 
e Diabetologia, em parceria 
com a Associação do Diabe-
tes de Catanduva, no SESC 
local, toda última quinta-
-feira de cada mês, atendeu 
a população diabética cadas-
trada na associação. O obje-
tivo foi divulgar e mostrar a 
atenção pelo diabetes, pois 
muitos desconhecem sua 
existência e seus riscos de 
complicações cardiovascu-
lares.

No atendimento foram 
aferidos o peso, a circunfe-

Orientação à população

rência abdominal e a altura 
e as pessoas com alto risco 
submetidas 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 rastrea-
mento quando o teste dava de 
alto risco para Diabetes tipo 
2. Após o resultado, as pes-
soas que apresentaram risco 
elevado foram aconselhadas 
a mudar seu estilo de vida, 
alimentação e dieta.

A Associação de Diabetes 
de Catanduva, em colabora-
ção com a Liga de Endocri-
nologia e Diabetes do curso, 
realizou dia 20 de novembro, 
das 7h30 às 12h00, na Praça 
da República, a 13ª Campanha 
de Detecção de Diabetes. O 
objetivo foi diagnosticar casos 
novos de Diabetes Mellitus.

Da atividade participaram 
cerca de 20 acadêmicos dos 
cursos de Medicina e Enfer-
magem, sendo que foram 

Campanha de detecção de diabetes

realizados 450 exames de 
glicemia, detectando 38 ca-
sos novos de Diabetes, além 
de inúmeros casos de hiper-
tensão arterial grave. Os pa-
cientes receberam orientação 
médica e nutricional e foram 
encaminhados para um aten-
dimento especializado, in-
clusive nos Ambulatórios do 
Hospital Escola Emilio Car-
los. A campanha contou, ain-
da, com o apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde.
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O Comitê SCOPH (Comitê 
Permanente de Saúde Pública) 
da IFMSA/Brazil (representante 
no Brasil da Federação Interna-
cional de Associações de Estu-
dantes de Medicina) realizou no 
dia 16 de outubro, das 9h00 às 
16h00, na Praça da República, 
uma campanha contra a dengue 
em parceria com a Liga de Infec-
tologia, Liga de Medicina de Fa-
mília e EMCAa (Equipe Municipal 
de Combate ao Aedes aegypti).

Os alunos foram capacita-
dos por um professor sobre a 

O Comitê SCORA (Saúde 
reprodutiva e AIDS) da IFMSA/
Brazil (representante no Bra-
sil da Federação Internacional 
de Associações de Estudantes 
de Medicina) realizou no dia 
17 de novembro, na Praça da 
República, a campanha do Dia 
Internacional do Homem, co-
memorado no dia 19.

Os alunos foram até a 
praça para conscientizar a 
população masculina so-
bre as doenças que mais os 

Campanha contra a Dengue

Dia Internacional do Homem

epidemiologia, os programas 
do Governo contra a dengue, a 
importância do combate ao Ae-
des aegypti, as manifestações 
clínicas e o tratamento.

Na praça e nas casas ao re-
dor foram distribuídos folhetos 
e cartilhas informativas cedidas 
pelo EMCAa, que também dis-
ponibilizou vidrinhos contendo 
as larvas do mosquito para se-
rem mostradas à população. 
Os alunos visitaram por volta de 
120 casas e abordaram cerca de 
50 pessoas.

acometem. Após aferição da 
pressão arterial entregaram 
folhetos informativos sobre 
hipertensão, diabetes, taba-
gismo, alcoolismo e câncer 
de próstata e aplicaram um 
questionário para saber qual 
a idade e se havia realizado o 
exame do toque retal. 

Os homens foram incenti-
vados a procurar mais vezes o 
médico, a fazer exames de roti-
na, praticar esportes, enfim, ter 
uma vida mais saudável.

Dia 16 de setembro, das 
13h30 às 16h00, no Colégio 
de Aplicação, foi desenvol-
vido o projeto “Teddy Bear” 
(Hospital do Ursinho) para os 
alunos da Educação Infantil 
(Maternal ao 1º ano do Ensino 
Fundamental).

Os alunos levaram ursi-
nho, boneca ou qualquer bi-
chinho de pelúcia para reali-
zação do projeto. Eles vieram 
de casa sendo os pais dos 
brinquedos que estavam do-
entes e iam ao médico para 
serem consultados. O obje-

Criança x hospital

tivo do projeto foi familiarizar 
a criança com o ambiente 
hospitalar, quebrando tabus 
e facilitando a compreensão 
e o envolvimento com a equi-
pe hospitalar, criando assim 
confiança entre médico-pa-
ciente.

O projeto foi desenvolvi-
do, ainda, em outras cinco 
escolas: Colégio Ressurrei-
ção Irmã Ângela, Creche Boa 
Nova, Casa da Criança Sinha-
rinha Neto, EMEI Albertina 
Baldo Pereira e Colégio São 
Mateus.

Ligas informam e orientam

Treze Ligas Estudantis pro-
moveram o ELEC – Encontro das 
Ligas Estudantis de Catanduva 
dia 06 de novembro, na Praça da 
República. 

Cada Liga abordou um tema, 
com enfoque na prevenção de 

doenças. As pessoas que pas-
savam pela praça foram benefi-
ciadas com aferição de pressão 
arterial e medição de glicemia 
capilar. Os alunos distribuíram 
folhetos com informações e 
orientações.

  A IFMSA/Brazil, em par-
ceria com as Ligas de Clínica 
Médica e de Infectologia, rea-
lizou, na Praça da República, 
dia 8 de setembro, uma cam-
panha contra a tuberculose.

Cartilhas informativas, ce-
didas pela Secretaria de Saú-
de de Catanduva, com uma 

Campanha contra a Tuberculose 
historinha sobre a transmis-
são e a cura da doença foram 
entregues à população. Os 
alunos conversaram com as 
pessoas explicando sobre a 
doença e conscientizando-as. 
Foram entregues aproxima-
damente 300 cartilhas por 27 
alunos.

O curso promoveu durante 
o ano congressos, jornadas, 
mesas redondas, simpósios, 
cursos de atualização e capa-

Eventos
citação científico-tecnológico 
com a participação de seus 
alunos e do curso de Enfer-
magem.

A IFMSA/Brazil (represen-
tante no Brasil da Federação 
Internacional de Associações 
de Estudantes de Medicina), 
em parceria com o Banco de 
Leite do Hospital Padre Al-
bino, curso de Enfermagem 
e Liga de Pediatria, realizou 
atividades nos dias 05 e 11 de 
agosto em comemoração ao 

Amamentação

Dia da Amamentação.
No dia 05, na Praça da Re-

pública, foram distribuídos 
folhetos informativos e as 
mães foram orientadas como 
amamentar corretamente 
diante de um manequim de 
mama. No dia 11 foi realizado 
um Simpósio, com palestras 
relacionadas ao tema.
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