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FPA adquire equipamentos com recursos próprios para 
instalar 15 novos leitos de UTI-COVID. Última página.

ATRÁS DA JANELA. “Se o mundo lá fora tivesse noção do que se passa no 

mundo aqui dentro, talvez houvesse mais empatia, compaixão e respeito com 

o isolamento social e as medidas de segurança e higiene”, disse a enfermeira 

Rosana Braz ao olhar por uma janela da Ala Branca, onde são atendidos os pa-

cientes com COVID-19 no Hospital Emílio Carlos. “Não estamos mais lutando 

contra o desconhecido. Tivemos medo? Muito. Mas agora nosso maior medo 

é saber quantas pessoas a mais conhecerão nosso mundo aqui dentro. Esse é 

um recorde que ninguém merece bater”.
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EDITORIAL

O cansaço dos guerreiros

PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA A COVID 19:

ENTRE A TENSÃO E A EXAUSTÃO

Não sei você, mas estou fi cando cansado de, diaria-
mente, há mais de um ano, ser bombardeado pelos meios 
de comunicação, principalmente os noticiários, óbvio, so-
bre a COVID. E nos últimos meses sobre aumento de ca-
sos e mortes, vacina, lockdown, negacionismo etc. Sigo as 
recomendações das autoridades de saúde desde o início 
da pandemia, ao contrário de muitos que, apesar desse 
volume de informações, ignoram a sua gravidade.

Aliás, o aumento assustador de casos fez com que 
a Fundação, como Padre Albino fazia com “seus doen-
tes”, decidisse amparar esses pacientes e com recursos 
próprios, de aproximadamente dois milhões e meio de 
reais, adquirisse equipamentos para criar 15 novos lei-
tos de UTI COVID, além dos 20 já contratualizados com 
o SUS. Os leitos estarão disponíveis brevemente.

Um esportista pratica habitualmente seu esporte para 
aperfeiçoamento pessoal e para manter e revigorar sua 
forma física. Quando chega o momento das competições, 
que visam, entre outros objetivos, a proporcionar lazer ao 
público, estas são antecedidas por rígido protocolo: con-
centração dos esportistas em local apropriado, amparo mé-
dico, psicológico, alimentar e técnico para se obter a maior 
efi ciência possível de cada um e da equipe. Há por parte 
de todos os envolvidos tensão pela responsabilidade para 
com sua equipe e para com seu espaço específi co na com-
petição. As transmissões dos jogos mostram, claramente, o 
desgaste físico e psicológico de todo atleta ao fi nal de cada 
partida. Isso demanda um tempo de recuperação física e 
psíquica dos jogadores, antes de serem confrontados em 
uma nova competição que, terá, por sua vez, uma nova e 
cuidadosa preparação. É tudo muito merecido por aqueles 
que oferecem a todos nós um agradável lazer!

As pessoas que trabalham na área da saúde, combaten-
do a COVID 19, sobretudo médicos, médicas, enfermeiros, 
enfermeiras e auxiliares de enfermagem, têm enfrentado 
uma competição muito mais violenta e superlativamente 
de maior responsabilidade. Seu objetivo não é proporcio-
nar lazer, mas salvar vidas humanas. Trabalham, expondo 
permanentemente ao risco sua saúde e vida. O Conselho 
Federal de Medicina registra 465 médicos mortos pela CO-
VID 19 e o Conselho Federal de Enfermagem contabiliza 525 
vítimas (dados não atualizados).

Não nos esqueçamos de que cada pessoa é única, ir-
repetível e insubstituível. Percebemos essa realidade mais 
materializada ao pensarmos na pessoa de nossos pais: eles 
são únicos, sem repetição e ninguém os substitui para nós.

Sendo única, cada pessoa tem um signifi cado e uma 
história de vida, quer no aconchego de sua família, quer 
no concerto da sociedade de que faz parte. Sua ausência 
defi nitiva signifi ca, pois, um vazio irreparável que nenhum 
monumento construído em sua homenagem seria capaz de 
resgatar.

Essa verdade fervilha na mente e no coração do profi s-
sional da saúde que, diante do desafi o de vida e de morte, 
não joga a toalha, mas luta até os limites da ciência e de suas 
forças pessoais, para salvar a vida de seus semelhantes.

Verifi camos, no entanto, sem culpa ou responsabilidade 
dos primeiros, uma inversão de valores, assumida em plano 
internacional. Enquanto o esportista tem duas ou três com-
petições importantes por semana, o profi ssional da saúde 
tem muitíssimas por dia. O cronômetro tem limites para o es-
portista, mas não o tem para o profi ssional da saúde, girando, 
para este com uma velocidade bem maior, porque a vida se 
esvai numa fração de segundos. Contrariamente também à 
situação do esportista, não há um ambiente confortável de 
concentração para os profi ssionais da saúde, nem amparo 
médico (paradoxo), psicológico, alimentar e técnico! Não há 
intervalos de descanso entre as competições; estas se multi-
plicam, sem limites e descontroladamente, nesta pandemia.

Conforme relatam os meios de comunicação social, 
não há um ambiente de trabalho adequado, nem o suporte 
técnico necessário para o exercício efi caz da medicina. É um 
permanente remar contra a correnteza. Enquanto no esporte 
o clima é de alegria, que embala e incentiva os atletas, nos 

+ João Bosco Óliver de Faria  - Arcebispo Emérito de Diamantina

No início falei do meu cansaço. Na verdade ele não 
é nada comparado ao cansaço e ao stress da equipe 
que está trabalhando há mais de um ano, atendendo 
pacientes com COVID. A imagem e a fala da enfermeira 
Rosana, na primeira página, são o retrato fi el do que es-
tão passando e sentindo. Verdadeiros guerreiros!

Ainda nesta edição, excelente matéria sobre frutas 
na página 04 e o artigo “Cada um segundo suas obras” 
na página 05. Falamos também sobre a recepção aos 
alunos da UNIFIPA, que teve seu EAD autorizado, entre 
outras.

Boa leitura e até a próxima edição, quando, espero, 
poder trazer novidades.

Mauro Assi - Editor.

hospitais multiplicam-se as lágrimas de desespero e de dor 
que brotam dos olhares tristes, angustiados e desesperança-
dos dos parentes, diante daqueles que tentam salvar vidas.

Os “anjos” de branco, de azul ou de verde, não são anjos. 
São humanos! Têm suas famílias – com seus desafi os –, que 
fi caram privadas de suas presenças; quando voltam às suas 
casas, a desoras, nem podem, de imediato, abraçar seus 
queridos! Muitos pais e mães nem podem ver seus fi lhos 
pequenos acordados, que sucumbem ao cansaço de espe-
rá-los para colocá-los para dormir. 

Se os noticiários são fi dedignos, assistimos ao estresse 
se sobrepor ao caos: há, nos hospitais, uma demanda em 
crescimento geométrico frente ao desaparecer progressivo 
dos recursos básicos de vida. Os senhores médicos/as, enfer-
meiros/as sabem o que devem fazer. Não lhes falta a ciência 
teórica nem a sabedoria de sua aplicação. Entretanto, faltam-
-lhes, muitas vezes, insumos e suprimentos para cumprir seu 
papel. Além disso, o tsunami da doença nada respeita e varre 
impiedosamente de suas mãos vidas agonizantes!

Vendo fi lhos que choram os pais, pais que choram os 
fi lhos, coveiros que choram curvados diante da dor e da so-
brecarga do ofício, vêm-me à lembrança os versos de Castro 
Alves, ao comentar as barbaridades do tráfi co de negros, 
nos navios de Portugal, em seu poema O Navio Negreiro: 
Dizei-me, Vós, Senhor Deus! se é loucura...  se é verdade tan-
to horror perante os céus!

Essa é a cena de cada dia diante dos olhos dos pro-
fi ssionais da saúde. Eles terminam cada dia com lágrimas 
amargas nos olhos, para, após uma noite, tantas vezes mal 
dormida, retornar ao vale do sofrimento. Trata-se de um 
desgaste humano imensurável. Nos hospitais, cada um cho-
ra seu parente; os médicos/as, enfermeiros/as e auxiliares 
choram todos os que sofrem diante de seus olhos!

Felizmente são muitos os curados que voltam radiantes 
para os seus lares, bendizendo a Deus e agradecendo àque-
les que se sacrifi caram por sua saúde. A cura dos enfermos 
é a consolação dos que a eles se dedicam. Eles/as veem a vi-
tória da saúde sobre a doença e da vida sobre a morte, mas 
o preço do desgaste humano para fazer sucumbir a doença 
e evitar a morte não deixa de pesar. 

Como é bonito ver esses profi ssionais, que, de mãos 
unidas, elevam ao Senhor da História a oração de toda a hu-
manidade: Pai Nosso que estais nos céus, santifi cado seja 
o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa 
vontade assim na terra como nos céus... mas livrai-nos do 
mal do coronavírus. Amém.

Rezemos nós também, com eles e por eles, para que, 
ainda que exaustos, não desanimem jamais e tenham força 
física e espiritual para continuar esta partida com prorro-
gação indefi nida, devolvendo aos que deles necessitam a 
saúde e a alegria de viver!

Não cabe a mim, pela minha pequenez, agradecer por 
aqueles benefi ciados pelos seus trabalhos. Senhores Médi-
cos, Senhoras Médicas, Senhoras e Senhores Enfermeiros, 
Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem, Deus, que recom-
pensa um copo de água dado em Seu Nome, saberá recom-
pensar, na medida de Sua Misericórdia Infi nita, aos senhores 
e às senhoras e a suas famílias todo o bem que, sob suas 
orientações, está sendo realizado! Amém!  
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DATAS
COMEMORATIVAS

1º - Dia da Mentira
02 – Dia do livro infantil e Mundial da conscienti-
zação do autismo
05 – Dia do propagandista farmacêutico e das 
Telecomunicações
06 – Dia nacional de mobilização pela promoção 
da saúde e qualidade de vida
07 – Dia mundial da Saúde, do Corretor e do Mé-
dico Legista
08 – Dia mundial da luta contra o câncer, da Na-
tação e do Correio
09 – Dia nacional do aço
10 – Dia da Engenharia
11 – Dia do Infectologista
12 – Dia do Obstetra
13 – Dia do Offi  ce Boy
14 – Emancipação político-administrativa de Ca-
tanduva; Dia Panamericano
15 – Dia do Desenhista e da Conservação do Solo
16 – Dia da Voz
18 – Dia do Livro Infantil
19 – Dia do Índio
21 – Dia de Tiradentes, da Latinidade, do Café, do 
Metalúrgico e do Policial Civil e Militar
22 – Descobrimento do Brasil, Dia do Planeta 
Terra e da Comunidade Luso Brasileira
23 – Dia mundial do Escoteiro e do Livro; Nacio-
nal da Educação dos Surdos
24 – Dia do Jovem Trabalhador e do Agente de 
Viagem
25 – Dia do Contabilista
26 – Dia do Goleiro; de prevenção e combate à 
hipertensão
27 – Dia da Empregada doméstica e do Sacer-
dote
28 – Dia da Sogra e da Educação
30 – Dia do Ferroviário

CURIOSIDADE
O que quer dizer o termo sic que costumamos ler em algumas reportagens? 

Proveniente do latim, sic signifi ca assim, dessa forma, e quer dizer que, por mais estranho 
que possa parecer o texto ou a declaração de alguém, foi dito daquela forma.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Os esportistas estão sujeitos a algumas condi-
ções que podem ser prevenidas e aliviadas com 
as frutas. 

Diarreia: maçã sem casca e banana-maçã 
Digestão pesada: combinar as refeições pesa-

das com o abacaxi 
Prisão de ventre: maçã com casca, ameixa e fi go 
Fadiga: banana, uva e fi go 
Retenção de líquidos: a maioria das frutas, 

por possuir potássio, pode provocar maior perda 
de líquido. 

Baixar o colesterol: maçã, pera, abacaxi e pêssego. 
Ameixa, tônico antiestresse 
Contém alta quantidade de fi bra sorbitol que es-

timula o movimento intestinal e favorece a evacua-
ção. Dependendo da coloração da fruta, a quanti-
dade de vitaminas pode variar: as claras são as mais 
doces e ricas em carotenos e as escuras contêm 
mais ferro. Sua riqueza em vitaminas B e C torna-a 
aliada contra o estresse e o suco alivia a gota, o reu-
matismo, a artrite e problemas articulares. 

Damasco, a fruta da pele 

Tem alto teor de caroteno (provitamina A), que 
previne o câncer, regenera os tecidos e favorece o 
bronzeado. É rica em ferro, magnésio, potássio, zin-
co e vitaminas B1, B2 e C. Verdadeiro coquetel con-
tra a fadiga e só tem 47 kcal. 

Figo, para os ossos 

Tem cálcio. Recomendado para esportistas aju-
da a prevenir a osteoporose. Contém benzaldei-
do, anticancerígeno, fl avonóides e a enzima fi cina, 
que ajuda a digestão das proteínas, ferro, potássio 
e fi bra. As avós utilizavam o látex branco (líquido 
que sai da planta ao ser cortada) para eliminar as 
verrugas. Na Ásia, o fi go é considerado afrodisíaco 
natural. 

Maçã, o presente de Eva à saúde 

Rica em fi bra solúvel regula o colesterol, protege 
o coração e equilibra a função intestinal (diarreia e 
prisão de ventre). Contém vitamina C, potássio e é 
hidratante. 

Banana, a barrinha energética 

Alimento dos campeões; ideal para recarregar 
as energias. Quanto menos maduras mais ricas 
em amido. Previne as cãibras musculares por sua 
riqueza em potássio. Tem magnésio e vitamina B6, 
vital para levantar o ânimo e ajudar no metabolis-
mo do corpo. 

Melão, o diurético mais natural 

Rico em potássio (diurético), betacaroteno, vita-
minas e com poucas calorias. Quanto mais amarelo 
maior é a quantidade de carotenos - responsáveis 
pelo cuidado da pele, melhorando também o bron-
zeado. É considerado anticoagulante e aliado na 
prevenção de trombose e infartos. 

Pêssego, a fruta saborosa 

Rico em vitamina C e potássio. Regula o intes-

O pódio das frutas - Frutas para esportistas 

lazer variedades Quando não se sentir pron-
to, lembre-se que ninguém 
está. Crescer é um processo.&

Pamonha de
liquidifi cador

Ingredientes
•2 latas de milho verde (sem a água)
•1 garrafi nha de leite de coco (200 ml)
•2 xícaras de açúcar
•4 ovos
•1 pacote de queijo parmesão ralado
•4 colheres de sopa de farinha de trigo

Modo de preparo
Bata no liquidifi cador todos os ingredientes, de-
pois junte uma colher de sopa de fermento em 
pó e bata só para misturar. Despeje a mistura em 
forma enfarinhada e leve para assar em forno 
pré-aquecido em 200º até dourar, mais ou me-
nos 40 minutos.

CULINÁRIA

15 - Adicione meia colher de chá de bicarbona-
to à água quando cozinhar ovos. Isto fará descas-
cá-los com facilidade.

16 - WD40 pode ser usado para remover marcas 
de crayon em qualquer superfície.

17 - Para certifi car se os ovos estão frescos, imer-
sa-os numa vasilha com água. Os ovos frescos fi ca-
rão no fundo, enquanto que os velhos fl utuarão.

18 - Para limpar uma tábua de cortar, pulverize 
com sal e esfregue com metade de um limão. Enxa-
gue bem e seque para assegurar que está limpo e 
livre de germes. 

Dicas interessantes

tino, pois é rico em fi bras. Tem baixo teor calórico. 
Açaí, o pentacampeão 

Rico em vitamina E, o açaí pode ser considerado 
poderoso antioxidante, além de ser rico em cálcio e 
ferro, que auxiliam na efetiva contração muscular. 
O alto teor de fi bras pode ser ainda maior quando 
misturado com granola. 

Nectarina, o pêssego de pele suave 

Fruta muito parecida com o pêssego, contém 
provitamina A, vitamina B3, ácido fólico, potássio e 
fi bra. Ajuda a regular o colesterol. 

Pera, para refrescar 

A pera deve ser ingerida madura. É rica em pec-
tina, fi bra que regula o intestino, melhorando a fl ora 
intestinal; contém minerais, como o selênio (antio-
xidante), zinco (aumenta a imunidade) e potássio 
(diurético e hipotensor). Fruta muito completa para 
os esportistas. 

Abacaxi, para digestão 

A cozinha oriental combina pratos com carnes e 
abacaxi porque favorece a digestão das proteínas. 
Tem a enzima chamada bromelina. É rica em vita-
mina C. 

 Melancia, menos calorias 

 Se seus problemas são os quilinhos a mais, en-
cha sua geladeira de melancia. Coma quantos pe-
daços quiser, pois é a fruta que tem menos calorias 
(18 kcal/100 g). É rica em água, fi bra, potássio (diu-
rético), vitaminas A, B6 e C e magnésio. 

Uva, limpa seu corpo das toxinas 

Uma das frutas que trazem mais benefícios para 
a saúde. É remineralizante, diurética, depurativa, 
energética. Contêm taninos adstringentes, polife-
nois, resverastrol (principalmente nas uvas escuras) 
e substâncias com capacidade antitumoral. Uma 
alimentação rica em uvas garante boa saúde e lim-
pa seu organismo de toxinas. 



Março/2021 05

Relatório da Ouvidoria FEVEREIRO/2021

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em fevereiro, que vestem a camisa da Fun-

dação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO 

Fernando Garrido do Amaral
Lincoln Carlos Camargo
Madalena Pereira Portugal Santana
Cristiane Rosa Vilella de Oliveira
Daffi  ney Chiarotti Beraldo
Mireli Daiane Souza Pena
Gabriel José Adélio Latore Rosa
Tatiane de Oliveira Alonso
Tábata Sabião do Nascimento
Ana Carolina da Silva Menezes

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Tainara Silva Gonçalves
Aline Cristina Paião
Luciana de Souza
Karina Raya
Mariana Sena Juca Candido
Julia Roberta Colombo Wagner Nakão
Leonardo Pereira Nunes
Júlia Gabriela Aqueu
Marilene Souza Xavier
Anderson Danilo Bento

Priscila Aparecida Botelho
Gisele Rosa da Silva
Josiane Lima Oliveira

COORDENADORIA GERAL

Mayra Kissi Carmozino
Wagner Antônio Pupim

AME

Patrícia Meneguessi Miatello Garcia

            O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de fevereiro passado 
processo de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promoção de 
um nível para outro e promoção de um cargo para outro. Os funcionários aprovados foram:

Recrutamento interno promove funcionários

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Marina Brioto Fernandes Mar  ns Digitadora HEC Enfermeira 

Karen Romanini Técnica de enfermagem HEC Enfermeira

Suellen Cris  na Mar  ns Macedo Técnica de enfermagem HEC Enfermeira

Josiele Ramos Praisler Técnica de enfermagem HPA Enfermeira

Gerusa Lucimara Buzinari Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

Adriani Isabel de Souza Moraes Enfermeira HPA Enfermeira coordenadora

Ana Paula da Silva Ataide Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

Ediléia Brito Lisboa Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

Bruna de Andrade Coghi Analista de qualidade HPA Coord. de melhoria de processos

Marisa Cris  na de Souza Oliveira Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem

Cleiton Arquimedes da Silva Ofi cial de manutenção I HPA Ofi cial de manutenção II

Jhonatas da Silva Oliveira Analista de manutenção COORD. Coordenador de manutenção

Luís Adriano Gomes Ofi cial de manutenção II HPA Técnico de química

Thairine Lucas Pereira Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem

Ingri   Aparecida Marcelino Lobo Braz Porteiro HPA Auxiliar de enfermagem

Patrícia do Nascimento Silva Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

Sueli Ravazzi Supervisora de departamento 
pessoal COORD. Coord. de departamento pessoal

Halana Graziela de Abreu Analista de departamento pessoal II COORD. Analista de dep. pessoal pleno

Suelen Cris  na Zanirato Dodorico Analista de RH COORD. Analista de RH Pleno

Vanesa Holanda Gila Enfermeira HPA Enfermeira Coordenadora

Nélia Cris  na Queiroz Rodrigues Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

 Há os que lêem bíblias em voz alta, mas a bondade 
do coração está muda.

 Há os que oram de joelhos, mas o orgulho reina em 
pé em seus corações.

Cada um segundo suas obras
Há os que tatuam cruzes no braço, mas não conse-

guem tatuar no coração.
Há os que colam o plástico “Jesus” no carro, mas 

plastifi cam seus corações.

Há os que frequentam templos, mas não frequen-
tam a prática do amor.

 Há os que louvam os anjos e santos, mas são surdos 
para os seus conselhos.

 Há os que professam lindas doutrinas, mas sequer 
as praticam no próprio lar.

 Há os que pregam a humildade, mas não se dobram 
diante do irmão de outra ideologia.

Há irmãos que doam valores materiais, mas não 
doam a boa ação que transforma. No entanto, há irmãos 
que não doam nenhum bem, mas doam a si próprios.

 Há irmãos que vivem no silêncio, mas seus corações 
gritam amor.

 Há irmãos que são discretos em sua humildade, mas 
são gigantes fraternos.

 Há irmãos sem cultura e ignorantes, mas praticam a 
sabedoria da caridade.

 Há irmãos que nem conhecem doutrinas religiosas, 
mas já são sua própria religião no dia a dia.

Há amores e paixões, abrangência e limitações, von-
tade e má fé, humildade e orgulho. A cada um segundo 
suas obras. Não importa o que a boca fala, mas o que o 
coração pratica.

Aquele

Aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que co-
nhece a si mesmo é iluminado.

Aquele que vence os outros é forte. Aquele que vence 
a si mesmo é poderoso.

Aquele que conhece a alegria é rico.
Aquele que conserva o seu caminho tem vontade.
Seja humilde e permanecerás íntegro.
Curva-te e permanecerás ereto.
Esvazia-te e permanecerás repleto.
Gasta-te e permanecerás novo.
O sábio não se exibe e por isso brilha.
O sábio não se faz notar e por isso é notado.
O sábio não se elogia e por isso tem mérito.
E porque não está competindo, ninguém no mundo 

pode competir com ele.



da palestra. Bastante motivacional, Scaldelai disse que 
“não existe mágica para se destacar na vida, na carreira 
ou em qualquer área, pois, se quisermos ser o melhor, o 
caminho é estudar, estudar... estudar. Entramos na uni-
versidade para sermos o melhor e as oportunidades apa-
recem para quem sabe aproveitar”. 

Em torno de 290 pessoas acompanharam a transmis-
são pelo canal da UNIFIPA no Youtube, além dos coorde-
nadores e convidados presentes pela plataforma ZOOM. 
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Funcionários participam da ofi cina online.

Os calouros foram divididos em espaços diferentes.

Profa. Dra. Maria Cláudia Parro.

Campanha contra o trote

UNIFIPA recepciona calouros com 
apresentação e palestra online

Com o objetivo de promover a integração e acolhida 
ao ambiente acadêmico foi realizada no dia 4 de março, 
às 20h, a recepção de boas-vindas aos novos alunos 
matriculados nos cursos de Administração, Biomedici-
na, Direito, Educação Física, Engenharia Agronômica, 
Farmácia, Medicina e Pedagogia da UNIFIPA. O evento, 
totalmente online, foi transmitido, ao vivo, pela plata-
forma ZOOM e no canal ofi cial da instituição no Youtu-
be e mediado pelo radialista Cristiano Geraldi.

Seguindo o protocolo, após a fala de abertura do 
reitor Dr. Nelson Jimenes, a Profa. Dra. Maria Cláudia 
Parro, pró-reitora Acadêmica e de Graduação, ressaltou 
as medidas de segurança e os protocolos sanitários que 
a instituição está tomando para que os alunos sintam-
-se seguros. “Não estamos medindo esforços para que 
tenhamos um acolhimento efetivo e a segurança de to-
dos”, disse ela. Em seguida, os coordenadores dos cur-
sos deram as boas-vindas aos alunos.

 
Palestra 

Na segunda parte da recepção todos acompanharam 
a palestra virtual de Marcos Scaldelai, catanduvense, pro-
fi ssional de marketing, apresentador de tevê e autor do 
livro “Você pode mais. 99,9% não é 100%”, mesmo título 

Calouros da Medicina são  recepcionados pelos veteranos

AME elabora Plano 
Institucional de Humanização

Com os protocolos de distanciamento, sanitização e 
aferição de temperatura, os alunos do primeiro ano do cur-
so de Medicina da UNIFIPA/FAMECA foram recepcionados 
pela equipe do Centro Acadêmico ‘Emilio Ribas’/CAER e pe-
las ligas de saúde na tarde do dia 1º de março. Ao todo, 110 
calouros se dividiram em quatro espaços diferentes para 
que as apresentações de boas-vindas acontecessem. 

A equipe do CAER fez a integração no Complexo Es-
portivo Prof. ‘Ivo Dall’Aglio’, com apresentações das ativi-
dades desenvolvidas. Simultaneamente, aconteceram as 
apresentações das diversas Ligas de Saúde do curso, nas 
salas de aula, com exposições de vídeos e ações feitas ao 
longo do ano. Antes, no período da manhã, os calouros 
tiveram encontro com o coordenador do curso, Dr. Jorge 
Luís Valiatti. O evento foi remoto, pela plataforma ZOOM, 
onde o coordenador acolheu os novos alunos e deu al-
gumas informações importantes sobre o curso. “Vocês 
devem se sentir orgulhosos de poder fazer parte dessa 
Instituição que promove a vida das pessoas por mais de 
50 anos, assim como eu estou orgulhoso de tê-los aqui”, 
enfatizou Dr. Valiatti.

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, realizou, 
no dia 3 de março, ofi cina de apoio técnico para elabo-
ração do Plano Institucional de Humanização (PIH). On-
-line, o treinamento foi ministrado pela articuladora do 
DRS-XV de São José do Rio Preto, Lucineia Lacerda de 
Oliveira, para as cidades de Catanduva, Rio Preto, Votu-
poranga, Santa Fé do Sul, Jales e Fernandópolis.

O objetivo da ofi cina foi a troca de informações entre 
as unidades do AME para otimização da elaboração do 
PIH, que terá o registro das ações de humanização, con-
siderando as diretrizes básicas das políticas nacional e 
estadual e enviadas para a Secretaria Estadual de Saúde, 
que faz o acompanhamento do indicador.

Homenagem às mulheres

“Neste dia especial, quero lhe desejar amor, confi an-
ça, perseverança, companheirismo e amizade”. Foi com 
um pergaminho com esta frase que o AME homenageou 
pacientes e colaboradoras no Dia Internacional da Mu-
lher, em 8 de março. A ação foi desenvolvida pelo Centro 
Integrado de Humanização, Grupo de Trabalho de Hu-
manização e Administração do AME e teve por objetivo 
colocar em prática as diretrizes da Política Nacional e Es-
tadual de Humanização (PNH/PEH).

Combinação nada perfeita

Os colaboradores do Serviço de Higiene e Limpeza do 
AME participaram, no dia 26 de fevereiro, do treinamento 
“Água e eletricidade, uma combinação nada perfeita”, mi-
nistrado pelo técnico de Segurança do Trabalho William 
Fernandes. “O objetivo foi conscientizar sobre os riscos da 
energia elétrica e as corretas providências na execução de 
atividades que a função exige”, destacou Willian. Participa-
ram oito colaboradores e a ação faz parte do cronograma 
de treinamentos do Programa de Prevenção e Riscos Am-
bientais da NR-09 do Ministério do Trabalho.

Reciclagem

No dia 25 de fevereiro, os 21 membros da Brigada da 
Dengue do AME, eleita para 2021/2022, participaram de 
treinamento de reciclagem com o microscopista da Equipe 
Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) Diego 
Palmieri. Eles foram orientados e capacitados para detectar 
possíveis focos, evitando a proliferação do mosquito. 

Com o início das aulas e retorno das atividades, o Centro 
Universitário Padre Albino/UNIFIPA lançou campanha insti-
tucional contra a prática de trotes. Com o mote “Veteranos e 
Calouros, humilhação não é recepção. Entrar na universida-
de deve ser motivo de alegria”, a campanha condena ações 
abusivas que violem a liberdade individual ou que subme-
tam os estudantes a constrangimento. A ação dá continui-
dade às campanhas realizadas nos anos anteriores com o 
objetivo de coibir práticas e adoção de qualquer forma de 
violência contra o calouro. Caso ele se sinta vítima, existe ca-
nal de ouvidoria para acolhê-lo.

“A intensão é conscientizar a comunidade acadêmica 
para uma recepção de forma alegre, divertida, reforçando a 
mensagem de que integração e recepção não têm nada a ver 
com humilhação”, alerta a Profa. Ma. Adriana Tonon, coorde-
nadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da UNIFIPA.

Manifestações de trotes são proibidas pela Resolução 
18/2009, que prevê penas disciplinares, como advertên-
cia, repreensão, suspensão e até desligamento. Os alunos 
que porventura passassem por situações constrangedo-
ras foram orientados a procurar a coordenação do curso 
ou o canal de Ouvidoria, disponível no site unifi pa.com.
br O anonimato e sigilo são garantidos ao denunciante.

Comunicação FPA

Divulgação

Aluno da Medicina tem artigo publicado em jornal europeu

O texto científi co do aluno João Felipe Pissolito, do 2º 
ano do curso de Medicina UNIFIPA/FAMECA, foi publica-
do no jornal European Sting. A informação foi divulgada 
pelo Time Científi co Local – TCL da IFMSA Brazil FAMECA 
no dia 24 de fevereiro.

O aluno se dedicou a buscar referências e abordar 
tema muito atual com o artigo "COVID-19 vaccination 
campaigns and their challenges" (Campanhas de vaci-
nação COVID-19 e seus desafi os). João Felipe aproveitou 
a oportunidade oferecida pela parceria entre a IFMSA 
Brazil e o jornal European Sting, representando o espírito 
científi co e participativo da federação e também do cur-
so de Medicina da UNIFIPA/FAMECA.

O European Sting é jornal democrático, indepen-

dente e político de alta qualidade, especializado em 
notícias da União Europeia. Honrando seu valor demo-
crático recebe artigos e textos de diversos escritores, 
simpatizantes e estudantes do mundo que possuem 
parceria com a IFMSA, cujos membros e participantes 
sempre contribuem com publicações.

A International Federation of Medical Students´As-
soations (IFMSA) é organização não governamental, 
fundada na Dinamarca em 1951, presente em mais 
de 100 países e apoiada pela ONU, UNICEF, UNESCO e 
OMS. Surgiu no Brasil, em 1991 com o objetivo de for-
mar médicos éticos, capazes de interagir e de transfor-
mar a realidade social local, enxergando o ser humano 
que há por trás de cada paciente.

NAP ministra palestras para novos alunos

Os calouros dos cursos de Enfermagem, Farmácia e 
Biomedicina participaram da palestra “Ensino a distân-
cia: dicas de como otimizar os estudos em casa” minis-
trada online pela Profa. Ma. Adriana Pagan Tonon, do 
Núcleo de Apoio Psicopedagógico da UNIFIPA. As pa-
lestras aconteceram nos dias 03 e 05 de março, através 
da plataforma ZOOM, durante a semana de recepção 
dos novos alunos.

Com o objetivo de divulgar as ações do Núcleo para 
a comunidade acadêmica, a palestra teve foco na orien-
tação de como o aluno pode aproveitar melhor o tem-
po de estudo, em época de pandemia, da forma mais 
tranquila. “Procuramos acolher e orientar os novos alu-
nos sobre como aproveitar melhor o tempo de estudo 
e atividades, seja no ambiente acadêmico ou nas aulas 
remotas”, explicou a Profa. Adriana.

Diante do cenário pandêmico atual e do pronuncia-
mento dos órgãos responsáveis acerca de restrições mais 
rígidas para combate ao avanço da COVID-19, a retoma-
da das aulas práticas de laboratórios e estágios será em 
pequenos grupos, de forma presencial, mantendo no 
formato remoto as aulas teóricas, até nova decisão.

Comunicação FPA



Polos EaD constantes do Cadastro e-MEC.
Com nota máxima (5) no credenciamento, a UNIFIPA 

passará a oferecer cursos na modalidade EaD para aten-
der estudantes que buscam especialização em instituição 
com experiência e qualidade reconhecida, mas que preci-
sam de horários fl exíveis de estudo, pois o EaD permite ao 
aluno administrar melhor o tempo dos estudos, podendo 
fazê-lo em casa ou nos horários livres do trabalho. 
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O coletor de esporos  no campo.

Doações de empresários catanduvenses.

Lucas defende sua tese online.

Docente obtém doutorado

Homenagem às mulheres

Empresários solidários fazem doação ao Recanto

No dia 05 de março, às 10h, por videoconferência, 
ocorreu a defesa de doutorado do Prof. Me. Lucas Pos-
sebon, docente dos cursos de Engenharia Agronômica, 
Biomedicina, Farmácia e Medicina da UNIFIPA. Ele de-
senvolveu o seu projeto de doutorado pelo Programa de 
Pós-Graduação em Biociências do Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas - Campus de São José do Rio Preto, 
sob orientação da Profa. Dra. Ana Paula Girol.

A banca foi composta pela Profa. Dra. Maria de Lour-

“Linda, mais que demais, você é linda sim...”. Foi com 
a música de Caetano Veloso que as colaboradoras da 
Coordenadoria da Fundação Padre Albino foram ho-
menageadas no dia 8 de março. Ao violão, a auxiliar de 
Departamento Pessoal Heloísa Cristina Barbosa de Lima 
emocionou as presentes com músicas que fazem alusão 

A Associação Comercial e Empresarial/ACE de Ca-
tanduva doou roupas para cama e banho para os ido-
sos assistidos pelo Recanto Monsenhor Albino. No total 
foram 46 itens entre toalhas, lençóis e outros.

As doações foram feitas por grupo de empresários 
de Catanduva e entregues pelo presidente da ACE 
Marcos Escobar. Participaram da entrega a diretora de 
Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino 
Renata Rocha Bugatti, a gerente Administrativa do Re-
canto Silvia Helena Galetti Moreno e a supervisora de 
Enfermagem Juliana Fachin.

MEC credencia UNIFIPA para cursos EAD
O Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA rece-

beu credenciamento para oferta de cursos superiores 
na modalidade a distância - EaD, através da Portaria 
125, de 4 de março de 2021,  do Ministério da Educação 
e publicada no Diário Ofi cial da União em 8 de março 
de 2021. Segundo a portaria, as atividades dos cursos 
de graduação a distância que exigirem aulas presen-
ciais poderão ser realizadas na sede da instituição e em 

Alunos de Engenharia 
Agronômica UNIFIPA

fazem identifi cação de 
fungos em plantas da região

Colégio Catanduva reforça 
cuidados contra a COVID-19 

em série de vídeos

O laboratório de Microbiologia e Fitopatologia de 
Plantas e Sementes (LabAgro) do curso de Engenharia 
Agronômica da UNIFIPA está realizando o monitoramento 
e catálogos das principais doenças de plantas na região. 

De acordo com o Prof. Msc. Renato Boreli Silva, pro-
fessor de Fitopatologia e Doenças de Plantas,  “a catalo-
gação dessas doenças fúngicas na região é importante 
para prevermos a entrada do patógeno na lavoura e, 
para isso, utilizamos o ‘coletor de esporos’ o qual, com 
auxilio de uma lâmina, coleta os esporos que são analisa-
dos em microscópios para classifi carmos qual espécie de 
patógeno (maioria de espécies fúngicas), a fase morfo-
lógica e a época que está ocorrendo a doença podendo, 
assim, tomar medidas fi tossanitárias mais precisas”.

Os alunos do curso de Engenharia Agronômica es-
tão realizando os experimentos em campo, nos estágios 
supervisionados em plantio de soja, em área de reforma 
de canaviais com o apoio da APTA (Estação Experimental 
de Pindorama) e a Usina Colombo, na participação dessa 
pesquisa técnica na região de Catanduva.

A pandemia do novo Coronavírus conduziu os pro-
fi ssionais da educação a cenário imprevisível. Mudanças 
ocorrem rapidamente, requerendo resiliência e adapta-
ção, principalmente por estarem à frente do desafi o de 
ajustar o ensino ao cenário atual. Pensando nisso, a equipe 
de professores do Colégio Catanduva, com apoio da dire-
ção, programou série de vídeos com dicas e recomenda-
ções da OMS para o combate à COVID-19.

Distanciamento social, higienização constante dos 
ambientes e uso de máscaras são apenas alguns itens que 
fazem parte das recomendações exibidas em pequenos 
vídeos postados diariamente nas redes sociais do Colégio 
Catanduva durante o mês de março. “Nossos professores 
se reuniram e resolveram gravar os vídeos. A ideia foi criar 
identifi cação mais direta com nossos alunos”, explica a di-
retora pedagógica, Profª Tânia Pimentel.

Para assistir aos vídeos e acompanhar as atividades de-
senvolvidas pelo Colégio Catanduva basta seguir os perfi s 
ofi ciais no Facebook e Instagram @colegiocatanduva.

O Colégio Catanduva, unidade da Fundação Padre Al-
bino, retornou às aulas presenciais em fevereiro. A volta 
foi gradativa, respeitando as orientações das autoridades 
legais e com adaptação das salas de aula para garantir o 
distanciamento social. Os horários de entrada, saída e in-
tervalos foram escalonados para evitar a aglomeração. Os 
alunos receberam orientação sobre cuidados de higiene 
pessoal e com o material escolar, além de conversa sobre 
a aproximação com colegas neste novo período.

des Gomes Pereira, do Departamento 
de Ciências Médicas/Universidade de 
Aveiro, Portugal; Profa. Dra. Flávia Cristi-
na Rodrigues Lisoni, do Departamento 
de Biologia e Zootecnia/UNESP/Campus 
de Ilha Solteira; Profa. Dra. Ana Cláudia 
Polli Lopes, do Departamento de Biolo-
gia Molecular/Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto, e Profa. Dra. Patrí-
cia Simone Leite Vilamaior, do Departa-
mento de Biologia/UNESP/Campus de 
São José do Rio Preto.

A tese “Efeitos da administração da proteína Anexi-
na A1 e do extrato da Garcinia brasiliensis em modelo 
de doença pulmonar obstrutiva crônica induzida por 
exposição à fumaça de cigarro” foi muito elogiada. 
“Toda a parte experimental do trabalho foi desenvolvi-
da nas instalações de pesquisa da UNIFIPA e os resul-
tados obtidos permitiram a confecção de três manus-
critos submetidos a revistas internacionais”, informou a 
Profa. Dra. Ana Paula Girol. 

ao Dia Internacional da Mulher.
A ação foi promovida pela Comissão Interna de Pre-

venção de Acidentes (CIPA) da Coordenadoria da Funda-
ção Padre Albino. Além da homenagem, as mulheres da 
Coordenadoria e do Hospital Emílio Carlos (HEC) recebe-
ram bombons do setor de Humanização do HEC.  

Shampoo

O Recanto recebeu doação de 50 litros 
de shampoo específico para a terceira 
idade. O produto, doação da Lucipharma 
– Indústria Farmacêutica Ltda, protege o 
couro cabeludo e os olhos delicados dos 
idosos. A doação aconteceu no dia 12 
de março pelos proprietários Roberto e 
Angélica Cacciari e será utilizada para os 
cuidados e higiene pessoal dos assistidos 
pelo Recanto. 

Conselhos municipais

As colaboradoras do Recanto Silvia 
Helena Galetti Moreno, gerente adminis-
trativa, e Tatiane Paula Chimello, assisten-

te social, foram eleitas membros dos conselhos mu-
nicipais de Assistência Social, do Idoso e de Política 
sobre Drogas.

As reuniões aconteceram no mês de fevereiro para 
eleger as organizações da sociedade civil participantes 
das atividades dos conselhos para o biênio 2021/2022.

“O conselheiro pode apresentar propostas e proje-
tos e vivenciando, no dia a dia, o que de fato é impor-
tante para esses grupos o levantamento de dados sobre 
a realidade é mais fi el e possibilita melhorias certeiras”, 
afi rmou Silvia Moreno. 

Divulgação

Divulgação
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

CARDIOLOGIA CLÍNICA 
•Dr. Francisco Corrêa de Almeida Moraes - Rua Teresina, 755 – Fone 17 - 3523-1652 

CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Ricardo Domingos Delduque  - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791

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

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino  - Rua 13 de Maio 1269  -  Tel: (17) - 3522-5396

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a e potenciais evocados audivo e visual.

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

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

computadorizada e mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA

Obesidade e emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

PEDIATRIA

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

PNEUMOLOGIA E  ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS

•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

REUMATOLOGIA

•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870

UROLOGIA

•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE  ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº

Cursinho Sala Extra inicia aulas Colaboradores da Ala Branca 
recebem homenagem

O cursinho pré-vestibular gratuito Sala Extra iniciou 
suas aulas no dia 8 de março. “A princípio, de acordo com 
as medidas de proteção contra a COVID-19, as aulas são 
de forma remota, através da Plataforma ZOOM”, disse Ví-

tor Afonso Favaretto, coordenador geral do ‘Sala Extra’ e 
aluno do curso de Medicina da UNIFIPA/FAMECA.

O processo seletivo para as 30 vagas oferecidas nes-
te ano para alunos regularmente matriculados no 3º 
ano do Ensino Médio, que já o concluíram em escolas 
públicas ou bolsistas de escolas particulares foi realiza-
do no dia 27 de fevereiro, no campus sede da UNIFIPA; 
97 candidatos se inscreveram.

Desde 2004

Idealizado por acadêmicos do curso de Medicina da 
UNIFIPA/FAMECA, o Sala Extra foi instalado em 2004, 
completando 17 anos de atividades. Desde então fo-
ram mais de 200 aprovações nos principais vestibulares 
do país, como FUVEST, UNESP, UNICAMP, VUNESP, entre 
outros, além do Vestibular Unifi cado da UNIFIPA.

Os professores são os próprios alunos do curso de 
Medicina, que passam por processo seletivo de capaci-
tação. O material didático é custeado pela própria insti-
tuição e oferecido gratuitamente aos alunos.

Para os alunos do Sala Extra também são ofereci-
dos, durante o período, simulados preparatórios para 
o ENEM/Exame Nacional do Ensino Médio, videoconfe-
rências, monitoria, material suplementar e apoio psico-
pedagógico.

Os colaboradores da Ala Branca do Hospital Emílio 
Carlos, destinada ao atendimento exclusivo de pacientes 
suspeitos e confi rmados da COVID-19, receberam ho-
menagem anônima de um paciente. A Fundação Padre 
Albino, em nome de toda a equipe da linha de frente, 
agradece o carinho e o reconhecimento neste momento 
tão difícil para os profi ssionais que estão atuando contra 
a doença. Atitudes como essa fazem toda a diferença! 

O processo seletivo cumpriu rigorosamente as 
regras de distanciamento.

Funcionários e a homenagem recebida.

Comunicação/FPA
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A Fundação Pa-
dre Albino adquiriu 
câmara de vacinas 
para a Unidade de 
Cuidados Interme-
diários Neonatal 
(UCIN) do Hospi-
tal Padre Albino. 
O equipamento é 
responsável pelo 
armazenamento de 
imunobiológicos 
utilizados na assis-
tência hospitalar.

A câmara He-
matoimuno 3347/3 
garante a seguran-
ça e a qualidade 

dos produtos armazenados, ou seja, vacinas de Hepatite 
B e BCG (tuberculose), ministrada em recém-nascidos, 
além de imunoglobulinas e soros para acidentes com 
animais peçonhentos utilizados na Unidade de Urgên-
cia e Emergência e no Pronto Atendimento do hospital. 
“Além da manutenção diária do hospital estamos sem-
pre que possível adquirindo novos equipamentos para 
garantir a qualidade do atendimento aos nossos pacien-
tes”, afi rmou a diretora de Saúde e Assistência Social da 
Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti.
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Carla Zambelli fi cou de fazer as interlocuções para 
atendimento das demandas.

José Carlos Paludeto veio a pedido da deputada Carla Zambelli.

O primeiro de março

O dia 1º de março, para Vânia Paula Arruda, fi cou 
marcado pela fi nalização das 19 sessões de radiotera-
pia no Hospital de Câncer de Catanduva ao tocar o Sino 
da Esperança, que simboliza a conclusão da etapa. Ela, 
que enfrenta o câncer de mama desde novembro, data 
do diagnóstico, descobriu a doença pelo exame de ro-
tina. “Vou sentir saudade de todos aqui. Estou ótima e 
o meu problema não é nada perto das histórias de luta 
que conheci aqui”, contou Vânia, que também passou 
por cirurgia oncológica. 

Deputada Carla Zambelli visita o HPA

Diretores recebem o superintendente do Ministério da Saúde

A deputada federal pelo PSL Carla Zambelli, acom-
panhada pelo empresário João César de Moraes e as-
sessores, visitou na manhã de 1º de março o Hospital 
Padre Albino (HPA). A deputada conheceu o Serviço 
de Hemodinâmica, a Unidade de Tratamento de Quei-
mados e a Unidade de Urgência e Emergência. A visita 
foi acompanhada pela diretora de Saúde e Assistência 
Social, Renata Rocha Bugatti, pelo médico responsável 
pelo Serviço de Hemodinâmica, Dr. Fernando Stuchi 
Devito, e pela Dra. Kelly Sinhorini.

Durante a visita Renata Bugatti falou da Funda-
ção, do atendimento dos hospitais Padre Albino, 
Emílio Carlos e de Câncer e das demandas já apre-
sentadas aos governos estadual e federal, também 
entregues à deputada Carla Zambelli, que fi cou de 
fazer as interlocuções para o possível atendimento.

Diretores da Fundação Padre Albino (FPA) receberam 
dia 08 de março, no Hospital Padre Albino, o superin-
tendente do Ministério da Saúde José Carlos Paludeto, 

Para facilitar e agilizar as doações para o custeio do 
tratamento dos pacientes, o Hospital de Câncer de Ca-
tanduva/HCC criou sua chave PIX captacao.hcc@padre-
albino.com.br

Há um ano sem realizar eventos, o HCC perdeu boa 
parte das doações que vinham através deles e de ações 
realizadas pelos voluntários. “O PIX foi criado para que as 
pessoas continuem ajudando, pois o nosso trabalho não 
parou nenhum dia. O câncer precisa ser combatido com 

 O Hospital Emílio Carlos (HEC) recebeu dia 22 de fe-
vereiro verba de R$ 400 mil indicada pela ex-deputada 
Beth Sahão (PT) para custeio/prestação de serviços. O 
valor será utilizado para aquisição materiais de consumo 

Comunicação/FPA

Comunicação/FPA

Comunicação/FPA

HCC lança PIX para doações

HEC recebe verba indicada pela ex-deputada Beth Sahão

Armazenamento de vacinas

(material hospitalar/laboratório; gêne-
ros alimentícios e gás de cozinha; ma-
teriais de limpeza/higiene/descartáveis) 
e prestação de serviços por terceiros 
(locações de equipamentos em geral, 
tanques de oxigênio, sistema hospitalar 
e licença de software; serviço de manu-
tenção em equipamentos em geral, pre-
dial, elevadores e móveis). 

“Com essa verba vamos adquirir ma-
teriais de consumo indispensáveis para 
o hospital, assim como nos possibilita 
a manutenção de equipamentos, entre 
outros, garantindo a continuidade do 
atendimento aos usuários do SUS. As 
emendas parlamentares apresentadas 
pela então deputada Beth Sahão são 
muito importantes para que o hospital 
mantenha os atendimentos com quali-

dade para pacientes de Catanduva e dos 18 municípios 
da região”, agradeceu a diretora de Saúde e Assistência 
Social da Fundação Padre Albino, mantenedora do Hos-
pital Emílio Carlos, Renata Rocha Bugatti. 

AGRADECIMENTO A Fundação Padre Albino agra-
dece a Sra. Leda Zancaner Salles e fi lhos por contribuir 
com a aquisição de máquina de hemodiálise para os pa-
cientes com COVID-19.  Este ato ajudará muitos pacien-
tes que têm apresentado insufi ciência renal por compli-
cações da doença e salvará vidas.

ou sem pandemia e precisamos da colaboração de todos 
os municípios que são atendidos pelo hospital para con-
tinuar os tratamentos”, ressaltou Angélica Rodrigues, ge-
rente de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino.

O PIX, seguro e feito no aplicativo do banco do doa-
dor, é direcionado para a conta bancária do HCC. Infor-
mações 0800 2004 222 ou pelo Whatsapp: 99789-8343. 
Formas de doação, acesse http://www.hospitaldecan-
cercatanduva.com.br 

acompanhado pelos empresários João César de Moraes 
e Omar Osório. Sua passagem por Catanduva atende ao 
pedido da deputada Carla Zambelli (PSL), que visitou o 

hospital, e do empresário João César. 
Na reunião Paludeto foi informado das 

demandas da área da saúde dos hospitais 
da Fundação, já apresentadas ao Ministé-
rio da Saúde, comprometendo-se a resol-
vê-las o mais breve possível. Advogado, 
com especialização em saúde, Paludeto 
atua na área há 20 anos.

Participaram da reunião o presidente 
da Diretoria Executiva da Fundação, Re-
ginaldo Lopes, a diretora de Saúde e As-
sistência Social, Renata Bugatti, o diretor 
médico do HPA, Dr. Luís Fernando Colla, a 
gerente técnica Fátima Cajuella e o médi-
co responsável pelo Serviço de Hemodinâ-
mica, Dr. Fernando Stuchi Devito.
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FPA adquire equipamentos com recursos próprios  

para instalar 15 novos leitos de UTI-COVID
A Fundação Padre Albino, o DRS-XV e o secretário 

de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, diante 
do agravamento do cenário da pandemia da COVID-19, 
fi zeram articulações e transferiram pacientes com pato-
logias não-COVID da enfermaria geral do Hospital Emí-
lio Carlos para hospitais da região. Esta ação vai possi-
bilitar a abertura de 15 novos leitos de UTI COVID, que 
serão atendidos pela equipe transferida da Enfermaria, 
pois a difi culdade na contratação de profi ssionais con-
tinua e vem se agravando.

“A abertura dos novos leitos só será possível por-
que a Fundação Padre Albino, com recursos próprios, 
de aproximadamente R$ 2.500.000,00, adquiriu 15 res-
piradores, 15 monitores, dois eletrocardiogramas, um 
monitor de transporte, dentre outras necessidades”, in-
formou o presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo 
Donizeti Lopes. O presidente acrescentou que o Gover-

no do Estado irá colaborar custeando as diárias dos no-
vos leitos. Os novos leitos serão montados assim que os 
equipamentos adquiridos chegarem, o que não havia 
acontecido até o fechamento desta edição.

O presidente lembrou que desde março de 2020 a 
Fundação Padre Albino mantém 20 leitos de UTI con-
tratualizados com o SUS ao valor de R$ 1.600,00 a diária, 
insufi ciente para cobrir o custo da operação. Ele citou 
exemplo de estudo realizado pela Planisa, líder em so-
luções de gestão de saúde, realizado em sete hospitais 
brasileiros de referência para atendimento à Covid-19, 
que apontou o custo unitário de R$ 2.234 para um dia 
de internação para paciente de cuidados intensivos. Os 
dados completos do estudo estão em  https://planisa.
com.br/site/covid-19-custo-mediano-de-diaria-em-uti-
-e-de-r-2-234/

Diante do alto valor desse investimento, não previs-

O Recanto Monsenhor Albino, desde o início da 
pandemia, tem seguido todas as regras de segurança e 
higiene para zelar pela saúde dos idosos, que são alto 
grupo de risco, e dos colaboradores. Avaliações diárias 
de sintomas e sinais são realizadas, além do controle de 
entrada de colaboradores e aplicação de desinfetante 
hospitalar em todas as superfícies e áreas comuns. As 
visitas continuam suspensas para evitar qualquer con-
taminação, mesmo com todos os idosos já vacinados. 
“Manter a rotina, com todos os cuidados necessários, 
tem sido nossa prioridade para que eles se sintam bem 
e tenham interação social entre si, já que estão distantes 
da família”, explicou a responsável técnica de Enferma-
gem Juliana Facchim.

Os idosos recebem acompanhamento constante da 
psicóloga Lilian Buniak, que os acompanha em ativida-
des de lazer e cognitivas. “No último dia 13 promovemos 
piquenique para resgatar memórias e vivências e obser-
vamos a diminuição da angústia e a saudade da família, 
além de fortalecer os vínculos de amizade colocando os 
idosos em maior contato com a natureza”, contou Lilian.

Com a campanha “Sua compra faz a diferença”, o Es-
paço digital Michele Malaga destina 30% das vendas dos 
produtos Natura para o Hospital de Câncer de Catandu-
va. A campanha acontece de 1º de abril a 31 de maio no 
portal www.natura.com.br/consultoria/michelemalaga 
Informações 99141-0058 

Os hospitais Padre Albino, Emílio Carlos e de Câncer 
de Catanduva (HCC) realizaram campanha nas redes 
sociais alusiva ao Março Azul-Marinho, mês mundial de 
conscientização do câncer colorretal, para orientar a po-
pulação sobre prevenção, riscos e tratamento.

O cirurgião oncologista do HCC Ugo Vicente infor-
mou que a maior incidência é entre pessoas acima de 
50 anos e a partir de 45, em caso de histórico familiar. 
“Os fatores de risco implicam na alimentação pobre em 
fi bras, com pouca ingestão de frutas e verduras, no ex-
cesso de carne vermelha processada, tabagismo e caso 
na família”, afi rmou.

Como todos os cânceres, o diagnóstico precoce do 
colorretal é importante para a cura. Identifi cados os sin-
tomas o médico oncologista deve ser procurado para 
orientação. “Alteração no hábito intestinal, mudança 
no aspecto e sangue nas fezes são sintomas da doença. 
Em casos mais avançados há a difi culdade para evacuar, 
perda de peso e distensão abdominal”, explica o onco-
logista. Após diagnóstico, com a colonoscopia, devem 
ser realizados exames para estadiamento da doença 
e defi nição do tratamento que, dependendo da loca-
lização do tumor (reto ou intestino grosso), pode ser 
tratado com cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia, 
completou Dr. Ugo.

Recanto realiza avaliações
diárias de sinais e sintomas

Natura pró HCC

Março Azul-Marinho: conscientização do câncer colorretal

COVID-19: um ano de atendimento
e taxa de ocupação passa dos 100%

No dia 09 de março a Fundação Padre Albino chegou 
a um ano de acolhimento de pacientes da COVID-19. Fo-
ram 5.511 atendimentos realizados, média de 15 pacien-
tes por dia. De 09 de março de 2020 a 09 de março de 
2021, 654 pessoas receberam alta hospitalar da Unidade 
para Respiratórios Agudos/URA; foram registrados 268 
óbitos. A Fundação tem sido neste um ano referência no 
atendimento de pacientes suspeitos e confi rmados da 
COVID-19 de Catanduva e 18 municípios da região, po-
pulação total estimada de 330 mil habitantes.

Com o objetivo de orientar, conscientizar e divulgar as 
informações sobre o vírus, o contágio, prevenção e tam-
bém para manter a população informada sobre a situação 
dentro dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, a FPA 
promoveu, neste um ano, 240 ações de comunicação, 
além da divulgação diária, desde 05 de maio, de boletins 
com dados atualizados sobre internações, altas e óbitos.

“Há um ano enfrentávamos o desconhecido e está-
vamos sendo movidos pelo medo. Um ano depois e es-
tamos na capacidade máxima de atendimento, no limite 
máximo de exaustão e, ainda sim, pedindo para as pes-
soas seguirem as normas de isolamento, distanciamento 
e medidas de prevenção, como uso de máscara e álcool. 

Um ano depois, 268 mortes registradas na nossa insti-
tuição e ainda precisamos dizer às pessoas o que fazer 
para que mais pessoas não morram. Passamos pelo 
desconhecido, pela falta de medicamentos, pela es-
cassez dos equipamentos de proteção individual (EPI), 
falta de profi ssionais, inúmeras capacitações sobre pa-
ramentação, transporte e manuseio de pacientes, higie-
nização pessoal e de ambiente e hoje encaramos mais 
um dos nossos maiores medos: a falta de leitos para dar 
chance à vida de quem não consegue respirar sozinho”, 
ressaltou Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e As-
sistência Social.

“Tínhamos esperança, há um ano, de que hoje as coi-
sas estariam melhores. Hoje temos as vacinas que nos 
trouxeram novas perspectivas, mas a cada dia, a cada 
etapa da pandemia, toda população está tendo que en-
carar o desconhecido e também o já conhecido, com o 
retrocesso das fases do Plano São Paulo. A Fundação Pa-
dre Albino não está medindo esforços para salvar vidas, 
mas precisamos contar com o apoio e o comprometi-
mento da comunidade que nos têm como referência no 
atendimento”, ressaltou o presidente da Diretoria Execu-
tiva, Reginaldo Donizeti Lopes.

Os idosos participam de atividades de lazer para 
diminuição da angústia e saudades da família.

Dr. Ugo Vicente lista os fatores de risco para o 
câncer colorretal.

Divulgação

to para esse momento, a Fundação Padre Albino lançou 
campanha de arrecadação junto às empresas e à co-
munidade para ajudá-la no pagamento desses equipa-
mentos. “Os custos são altíssimos, pois equipamentos, 
materiais, medicamentos e insumos estão tendo seus 
preços elevados devido à alta na demanda”, emendou 
Reginaldo Lopes.

A diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Ro-
cha Bugatti, disse que a situação é de calamidade. “A 
Unidade para Respiratórios Agudos está superlotada. 
Infelizmente estamos sendo obrigados a recusar inter-
nação de pacientes, tanto na Enfermaria quanto na UTI”, 
informou. Ela ressaltou que grande parte da resolução 
do problema é a atitude positiva da população, usando 
máscara, álcool gel e higienizando as mãos e, principal-
mente, evitando aglomeração, só saindo de casa em 
casos de extrema necessidade.

Divulgação


