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Hospitais da Fundação colocam Catanduva em destaque
no Noroeste Paulista na captação de órgãos

 A Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes (CIHT) da Fundação Padre Albino colocou Catanduva entre as três principais cidades do Noroeste Paulista 
que realizam captações de córneas e múltiplos órgãos. A informação é da Organização de Procura de Órgãos (OPO) de São José do Rio Preto. Página 08.

Começa a montagem do mobiliário

da Radioterapia/HCC

Abertas inscrições para pós-graduação na UNIFIPA

Biomedicina recebe novos equipamentos científi cos

Simulação realística melhora a segurança e 

desempenho de alunos de Medicina

Pedagogia é 5 estrelas pelo Guia do Estudante

CEPRAJUR do Direito realiza mais 

de 320 atendimentos em 2018

5S entrega certifi cados para setores do HEC

Nas três primeiras semanas de janeiro funcionários trabalharam na 
montagem do mobiliário, arquivo deslizante, sistema de informática e 
ajustes no prédio do Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Ca-
tanduva/HCC. Última página.

A UNIFIPA abriu inscrições para seis cursos de pós-graduação nas áreas 
de Administração, Biomedicina e Educação Física. Sem taxa de matrícula, 
as turmas confi rmadas devem iniciar as aulas em março próximo e a dura-
ção é de 18 meses. Página 11.

A UNIFIPA encerrou 2018 com um salto no estímulo e apoio ao desenvol-
vimento de pesquisas científi cas investindo mais de 39 mil reais na aquisição 
de modernos equipamentos para o curso de Biomedicina. Página 11.

O curso de Medicina da UNIFIPA iniciou o projeto de monitoria volun-
tária para manuseio correto do simulador de maternidade e nascimento 
neonatal (NOELLE S550) no Laboratório de Habilidades em Emergências 
Médicas (LAHEM). O projeto visa desenvolver habilidades em relação ao 
exame ginecológico, condução do trabalho de parto, suas complicações 
e recepção do recém-nascido. Página 06.

O curso de Pedagogia da UNIFIPA recebeu nota máxima na avaliação 
de cursos superiores realizada pelo Guia do Estudante (GE) da Editora 
Abril pelo segundo ano consecutivo e por isso está recebendo o Selo de 
Qualidade dos cursos Estrelados pelo GE. Página 06.

O curso de Direito da UNIFIPA, através do escritório jurídico do CE-
PRAJUR – Centro de Prática Jurídica, realizou em 2018 mais de 320 aten-
dimentos jurídicos à população carente, promovendo a solução de con-
fl itos e orientação de direitos e obrigações. Página 07.

No dia 19 de dezembro foi realizada solenidade para certifi car os 
setores do Hospital Emílio Carlos (HEC) que atingiram pontuação igual 
ou acima de 90% e premiar com troféu 5S quem atingiu 100% do pro-
grama em 2018. Página 09.

Enfermagem pesquisa a biocelulose

no tratamento de queimaduras

A Liga de Curativos do curso de Enfermagem da UNIFIPA e as equipes 
médica e de enfermagem da UTQ (Unidade de Tratamento de Queima-
dos) do Hospital Padre Albino tiveram estudos e conclusões médicas de 
casos clínicos de queimaduras na face publicados em site ofi cial da em-
presa "Nexfi ll: curativo de biocelulose". A publicação é fruto de parte dos 
resultados das atividades educacionais e de pesquisas desenvolvidas em 
parceria entre UNIFIPA-UNIARA-UNESP. Página 11.

O paisagismo também está sendo fi nalizado.

Fundação presta homenagem

ao Prof. Sérgio Bolinelli

No dia 19 de dezembro, a Diretoria Administrativa da Fundação Padre 
Albino prestou homenagem ao Prof. Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli, diretor 
do Museu Padre Albino, entregando-lhe uma placa. Página 12.

Dr. Amarante lê o texto da placa para o Prof. Sérgio.
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Nos hospitais fi lantrópicos, 
a esperança nunca morre, 

literalmente!
Poucas pessoas 

se dão conta que 
dentro do agitado 
ambiente hospitalar 
talvez ocorram as 
maiores manifesta-
ções interiores de fé 
e esperança que um 

indivíduo crédulo possa vivenciar, superando 
talvez até mesmo as vividas em ambientes mais 
propícios, tais como igrejas, templos etc. Os mo-
mentos de angústia experimentados de forma 
particular e única não podem ser transmitidos, 
sendo então canalizados a uma entidade supe-
rior e onipotente, através de súplicas e clamo-
res, buscando aliviar a dor e trazer de volta a paz 
e a alegria. Quem já não passou por isso?

Temos, por tradição e experiências próprias, 
muitos preconceitos para com os hospitais, 
como se fossem eles os causadores das nossas 
dores e angústias nos momentos de enfermida-
de, quando na verdade são eles que, através de 
seus devotados servidores, labutam incansavel-
mente para o alívio e sobrevivência dos pacien-
tes, confortando seus familiares. Os hospitais 
não promovem a doença, ao contrário, recupe-
ram a saúde. Não causam a morte, ao contrário, 
sustentam a vida até seus instantes fi nais com 
a maior dignidade possível. Ajudam as pessoas 
a entrarem na vida e dela saírem, sempre com 
dignidade. E, entre um fato e outro, ajudam to-
dos a terem esperança, muita esperança!

É desta mesma esperança que sobrevivem 
as Santas Casas e hospitais fi lantrópicos: a 
cada ano que se inicia, a cada novo governo, as 
esperanças se renovam também. Procuramos 
esquecer as promessas vãs que fi caram no pas-
sado e passamos a acreditar vigorosamente 
nas novas promessas de um ano melhor. Assim 
tem sido a cantilena das fi lantrópicas ao longo 
dos anos, especialmente aquelas que atuam 
na área da saúde. Entra ano e acaba ano e, de 

esperanças renovadas a esperanças frustradas, 
aqui estamos, sem jamais deixar a esperança 
morrer. Nós, dirigentes, temos a obrigação de 
manter acesa essa chama na qual repousa mui-
tas vezes a única esperança daqueles que ne-
cessitam dos serviços hospitalares.

Com o novo governo, reacendemos as nos-
sas esperanças em dias melhores para a saúde 
do povo brasileiro, sobretudo na saúde básica, 
onde há grandes gargalos na assistência. Para 
os hospitais que prestam serviços ao SUS, es-
peramos por mais atenção e respeito, além de 
signifi cativa melhora na remuneração dos ser-
viços há muito defasada, resultando em défi cits 
monstruosos e dívidas impagáveis. A realidade 
mostra que, no Brasil, desde sempre, nenhum 
governo consegue promover a saúde do povo 
sem a imprescindível ajuda das Santas Casas e 
hospitais fi lantrópicos. Quase sempre maltrata-
dos e taxados de vilões, são na verdade a salva-
ção da pátria.

Contudo, não devemos esperar que o gover-
no forneça tudo a todos o tempo todo. Nos cabe, 
enquanto sociedade, a responsabilidade solidá-
ria de um para com o outro e de todos para com 
o bem comum. A esperança a que me refi ro não 
é esperar que tudo caia do céu em favor deste ou 
daquele. É preciso que saiamos da nossa zona de 
conforto e lutemos juntos e ininterruptamente 
por melhorias gerais. É nesse sentido que tam-
bém renovamos a nossa esperança nas pessoas 
e nas organizações, para que voltem seus olha-
res cada vez mais às causas sociais e ajudem na 
construção de um Brasil melhor e com mais saú-
de para todos.

A esperança não é a última que morre; ela 
simplesmente não pode morrer.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Como viver a vida

Aproveite cada minuto de sua  vida

Se usarmos nosso tempo, dedicação e atenção para 
proclamar sorrisos, felicidade e amor, tudo fi ca melhor, 
tudo se transforma.

A forma de algumas pessoas levarem a vida, com 
mais leveza, com um sorriso no rosto e felicidade es-
tampada em atitudes, faz com que prestemos mais 
atenção nas simples, porém valorosas dádivas que nos 
são concedidas todos os dias.

Dizem que na vida quem perde o telhado ganha 
as estrelas. 

É assim mesmo. Às vezes, você perde o que não queria, 
mas conquista o que nunca imaginou. Nem tudo depende 
de um tempo, mas sim de uma atitude. O tempo é como 
um rio, você jamais tocará na mesma água duas vezes.

As pessoas precisam amar mais, ajudar mais e jul-
gar menos. Todo mundo é igual e estamos todos desti-
nados a um mesmo futuro, a morte. Mas apesar desse 
destino certo, cabe a cada um a liberdade de escolha 
enquanto respira. 

Como você decide viver a vida é o que faz dife-
rença nos momentos em que passar por provações. 
Pense nisso!   

Aproveite cada minuto de sua  vida; não procure 
pessoas perfeitas, mas sim aquelas que saibam o seu 
verdadeiro valor. Tenha quatro amores: Deus, a vida, 
a família e os amigos. Deus porque é o dono da vida, 
a vida porque é curta, a família porque é única e os 
amigos porque são raros!
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DATAS
COMEMORATIVAS

01 – Dia do Publicitário
02 – Dia do Agente Fiscal
04 – Dia Mundial contra o câncer
05 – Dia do Datiloscopista
06 – Dia Internacional da internet segura
07 – Dia do Gráfi co
09 – Dia do Zelador
10 – Dia do Atleta profi ssional
13 – Dia Mundial da rádio, Nacional do Ministé-
rio Público
15 – Dia Internacional de luta conta o câncer na 
infância
16 – Dia do Repórter
18 – Dia Nacional de combate ao alcoolismo
19 – Dia do Esportista
20 – Dia Mundial da Justiça Social
21 – Dia do Exército
22 – Dia do Auxiliar de Serviços Gerais
23 – Dia do Rotariano
26 – Dia do comediante
27 – Dia do agente fi scal da Receita Federal e na-
cional do livro didático

CURIOSIDADE
Os peixes dormem? 

Não exatamente. Eles apenas alteram estados de vigília e de repouso. O período de re-
pouso consiste num aparente estado de imobilidade, em que os peixes mantêm o equilí-

brio por meio de movimentos bem lentos. Como não têm pálpebras, seus olhos fi cam sempre 
abertos. Algumas espécies se deitam no fundo do mar ou rio, enquanto os menores se escon-
dem em buracos para não serem comidos enquanto descansam.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Queijo

7. O queijo parmesão poderá ser aproveitado 
até o fi m, mesmo quando estiver duro e difícil de 
ralar. Para isso, embrulhe o queijo num pano mo-
lhado durante quarenta e oito horas. Depois, raspe 
toda a sua superfície que a casca sairá facilmente. 

8. Para dar aos pratos gratinados uma superfície 
mais crocante, misture um pouco de farinha de ros-
ca ao queijo ralado. 

9. Deixe a mozarela tirada da geladeira imersa 
em água por duas ou três horas. Assim, ela derrete-
rá no forno com mais facilidade.

Laranja: as laranjas podem melhorar o funcio-
namento do sistema respiratório, especialmente 
em pessoas que fumam, já que seu consumo me-
lhora a tosse matutina e a tosse crônica em pacien-
tes adultos.

Melão: o melão contém altas quantidades de 
vitaminas A e C, que são essenciais para o funcio-
namento do sistema imunológico e o fortaleci-
mento do sistema pulmonar. Uma xícara de melão 
em cubos contém 2/3 da quantidade diária reco-
mendada de vitamina A em mulheres e mais da 
metade em homens.

A vitamina A é essencial, entre outras funções, 
como principal defesa do corpo contra micróbios 
que causam doenças e contém mais de 75% da dose 
diária recomendada para homens adultos, sendo vi-
tal para evitar o prolongamento de infecções.

SEGREDOS CULINÁRIOS

Alimentos que vão te ajudar

a melhorar a respiração!

Curiosidades do meio literário 

(e esquisitices dos escritores)

José Lins do Rego foi o primeiro a quebrar as 
regras na Academia Brasileira de Letras, em 1955. 
Em vez de elogiar o antecessor, como de costume, 
disse que Ataulfo de Paiva não poderia ter ocupa-
do a cadeira por faltar-lhe vocação.

O poeta Pablo Neruda colecionava de 
quase tudo: conchas, navios em miniatura, 
garrafas de bebidas, máscaras, cachimbos, in-
setos, quase tudo que lhe dava na cabeça.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

    14. Respeite uma lágrima.
    15. Ouça uma história, ou muitas, com atenção.
    16. Escreva uma carta, um e-mail.
    17. Irradie simplicidade, simpatia, energia!
    18. Observe as coincidências.
    19. Não espere ser solicitado; preste um favor.
    20. Converse sério ou fi ado.
    21. Conte uma piada, ache graça.
    22. Ajude a resolver um problema.
    23. Pergunte: Por que? Como vai? Como tem pas-
sado? O que tem feito de bom? O que há de novo?
    24. Sugira um passeio, um bom livro.
    25. Sugira um bom fi lme, ou mesmo um progra-
ma de televisão.
    26. Diga, de vez em quando: Desculpe! Muito 
grato! Não tem importância! Que há de se fazer? 
Dá-se um jeito!  

Você diz: “Estou sempre frustrado e preocupado”.
Deus diz: “Confi ai-me todas as suas preocupa-

ções”. (1Pedro 5:7)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delci-

des Montes. 

Deus responde

Saiba fazer
 alguém feliz Bolo de banana integral 

com maçã

Arroz jardineira

Ingredientes

½ xícara de chá de óleo vegetal 
3 ovos 
1 xícara de chá de farinha integral 
1 xícaras de chá de aveia em fl ocos fi nos 
½ xícara de chá de sucralose granular para forno 
e fogão 
1 colher de sobremesa de canela em pó 
1 colher de chá de bicarbonato de sódio 
1 colher de sobremesa de fermento em pó 
3 maçãs com casca cortadas em cubos 
3 bananas nanicas fatiadas 
1 xícara de chá de nozes picadas 
1 xícara de ameixa seca 
Canela para polvilhar 

Modo de preparo: Coloque o óleo, os ovos, a fa-
rinha integral, a aveia, a sucralose, a canela em 
pó, o bicarbonato de sódio e o fermento em pó 
no liquidifi cador. Bata até virar um creme homo-
gêneo. Em seguida, leve essa mistura para uma 
tigela e acrescente as maçãs, as bananas, as no-
zes e a ameixa.
Unte uma forma para bolo com óleo. Enfarinhe 
com mistura de farinha, açúcar e canela. Despeje 
a massa com cuidado e leve para assar em forno 
preaquecido em temperatura média por aproxi-
madamente 40 minutos. Após esse tempo, retire 
e aguarde esfriar. Desenforme quando estiver frio.

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo
2 xícaras (chá) de arroz lavado e escorrido
1 pimentão vermelho pequeno cortado em 
cubinhos
1 cenoura cortada em cubinhos
½ xícara (chá) de ervilhas frescas
½ xícara (chá) de vagem picada
3 tabletes de caldo de galinha
150 g de peito de peru picado

Modo de preparo:  Aqueça o óleo e refogue o 
arroz, o pimentão, a cenoura, a ervilha e a vagem. 
Adicione 4 xícaras (chá) de água fervente e os ta-
bletes de caldo. Abaixe o fogo e deixe cozinhar 
por cerca de 15 minutos, com a panela parcial-
mente tampada ou até que o arroz seque. Retire 
do fogo, acrescente o peito de peru e deixe des-
cansar por aproximadamente 10 minutos e sirva 
com batata palha.

CULINÁRIA

lazer variedades
“O espírito se enriquece com aquilo 

que recebe. O coração, 
com aquilo que dá”. 

(Victor Hugo)
&



O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de dezembro 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: 

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Railete Alves de Lima Auxiliar de Enfermagem HPA Técnica de enfermagem
Daniela Aparecida Lili Recepcionista HPA Porteira
Alexandra Jullyanne For  Técnica de Enfermagem HPA Instrumentadora cirúrgica 
Brendha Suélen Nogueira Maria Auxiliar Administra  va I HPA Auxiliar de Faturamento
Ana Paula Garavela Ricci Main Auxiliar de Enfermagem HEC Técnica de Enfermagem
Flávia Cris  na Floren  no Pavim Auxiliar de Enfermagem HEC Técnica de Enfermagem
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em dezembro, que vestem a camisa da Funda-
ção Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO 
Lidiane Mara Pereira
Ademir Lopes da Silva Junior
Polyana Batista de Oliveira
Ana Carolina Soares da Cunha
Giovani Gabriel Marques
Fernanda Cristina Pereira da Silva
Maria Elza da Silva
Maiara F. Bernardes Costa Avella
Jéssica Natália Santini Rodrigues
Priscila Guagliano Julião
Naiele Joyce Leite
Monielli F. R. Serafi m Marini da Costa
Aline Franco Xavier Gonçalves
Marina Brioto Fernandes Martins
Camila Domiciniano Barbosa
Fabiana Colombo da Silva Vanalli
Leonardo Francisco Siqueira
Gabriela Ceroze da Silva

Ana Lígia Oliveira do Carmo
Larissa Rafaela Gomes
Célia Regina Bonfi m Santos
Maria Efi gênia de Oliveira Ferreira
Murilo Alves Vieira
Nathália Dolessi Miguel
Marineide Santos Silva
Anderson Roberto
Lucilene Castro Sperandio
Edilene Carla Simão

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Ludimila Cristina Soares
Adriana Ap. Alves de Oliveira Prais
Sílvia Maria Brighenti Frederico
Maria do Carmo Santos Viu
Rita de Cássia Palosque
Cátia Aparecida Cabrera
Wisna Jacque

COORDENADORIA GERAL

Wheverton Rosa de Oliveira
Antonio Albino Alves
Emerson Carlos Onofre
Gabriel César Martins
Deise Tatiane Prando
Márcia Bernardes
Josiete Ap. Germano da Silva
Ismael Inácio Macieira

AME

Liane Carine dos Santos Silva
Isabela Aparecida de Andrade
Mariana Leide Baratta
Juliana Sílvia Martins Moura

UNIFIPA

Rodrigo Vieira

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Dezembro/2018

Cursos da UNIFIPA formam novas turmas em dezembro
No dia 21 de dezembro, às 19h30, no Buff et Ge-Vera, 

foi realizada solenidade de formatura da 44ª Turma do 
curso de Administração, com 54 formandos. O paranin-
fo foi o Prof. Me. André Luiz Franco; o nome da turma 
Profª Drª Silvia Ibiraci de Souza Leite e a homenagem 
para o Prof. Me. Marcílio Antonio Bortoluci. O juramen-
to foi proferido pela formanda Marina Outeiro e o ora-
dor o formando Bruno Gabriel de Lima.

A formatura da 43ª Turma do curso de Educação Física 
- Licenciatura aconteceu no dia 18, às 19h30, no Anfi teatro 
Padre Albino. Os 30 formandos tiveram como paraninfo o 
Prof. Me. Américo Ricardi Vaccari Lourenço e como patro-
nesse a Profª Ma. Eunice Aparecida de Aguiar Alonso. Os ho-
menageados da noite foram a Profª Ma. Luciana de Souza 
Cione Basto e o funcionário Thomáz Saturnino Rodrigues; 
o juramento proferido pela formanda Nathália Stefani de 

Souza e Aline Souza Alves de Morais foi a oradora.
Na noite de 17 de dezembro, no Câmpus São Fran-

cisco, a solenidade de formatura foi da 12ª turma do 
curso de Direito, com 95 graduados. O paraninfo foi o 
Prof. Me. Alexandre Berto e o professor de turma o Me. 
Willian Delfi no. A homenagem especial foi para a Profª 
Ma. Márcia Maria Menin. A missa em ação de graças foi 
celebrada no dia 19, às 20h00, na Paróquia Santa Rita 
de Cássia; a festa de formatura no dia 21.

Na sala de ginástica, danças e lutas do Complexo Es-
portivo Prof. Ivo Dall’Aglio, no Câmpus Sede, no dia 13 de 
dezembro, a formatura foi da 8ª Turma do curso de Edu-
cação Física Bacharelado. Os 72 formandos tiveram como 
paraninfos de classes os professores Me. Cássio Gustavo 
Santana Gonçalves e Dr. José Cláudio Jambassi Filho e o 
patrono o Prof. Dr. Luís Ferreira Monteiro Neto; o Prof. Me. 

Américo Riccardi Vaccari Lourenço e os funcionários Fuad 
Hassein e Thomaz Rodrigues foram homenageados.

No dia 12 de dezembro, às 19h30, no Anfi teatro Pa-
dre Albino, a solenidade foi da 15ª Turma do curso de En-
fermagem. A cerimônia reuniu 25 formandos que tive-
ram como paraninfa a Profª Ma Luciana Braz de Oliveira 
Paes e como patronesse a Profª Drª Maria Cláudia Parro. 
A missa em ação de graças foi celebrada no dia 16 de no-
vembro, às 19h00, na Paróquia Santa Rita de Cássia. Os 
homenageados foram a Profª Ma Aline Fiori dos Santos 
Feltrin, a Profª Drª Andréia de Haro Moreno, o Prof. Me 
Daniel Henrique Gonçalves, a Profª Drª Maria Rita Bra-
ga e os funcionários Cleide Aparecida Bomfante Silva e 
Mairton Roberis Geromel. O juramento foi proferido pela 
formanda Aniéle Fernanda Quessada Lopes.

No dia 22 de novembro, a UNIFIPA realizou a colação 
de grau de alunos do 6º ano de Medicina. A Reitoria e 
a Coordenação do curso se respaldaram na legislação 
vigente para antecipar a colação dos alunos que se ins-
creveriam no Programa Mais Médicos, com total ato de 
legalidade avaliado pelo jurídico da IES.

O curso de Pedagogia realizou solenidade de formatu-
ra de sua 4ª Turma em 25 de julho último.

Janeiro

A formatura da 4ª Turma do curso de Biomedicina foi 
realizada no dia 10 de janeiro, às 19h00, no Maison Ge-Ve-
ra. Os 35 formandos tiveram como paraninfa a Profª Drª 
Nilce Barril e como patronesse a Profª Drª Adriana Balbina 
Paoliello. Os professores e funcionários homenageados 
foram Profª Drª Andréia de Haro Moreno, Prof. Dr. Daniel 
Henrique Gonçalves, Profª Drª Larissa Fávaro Marchi, Profª 
Drª Nathália Maciel Maniezzo Stuchi, Prof. Dr. Manzélio Ca-
vazzana Junior e Elisabete do Nascimento. O juramento foi 
feito pela formanda Rafaela Almeida Santos.

Os poderes medicinais 

das plantas regionais

Docentes e alunos do curso de Biomedicina do 
Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA fi nalizaram 
estudos sobre a percepção da população a respeito 
da aquisição e uso de medicamentos fi toterápicos. Os 
dados e experimentos foram realizados entre setem-
bro e dezembro de 2017 e concluído em 2018, com o 
objetivo de medir o conhecimento da população sobre 
as plantas medicinais e avaliar alguns parâmetros de 
qualidade em extratos de camomila, capim limão, erva 
doce e espinheira santa. A pesquisa, sob responsabili-
dade da Profª Drª Andreia de Haro Moreno e colabora-
ção da Profª Drª Adriana Balbina Paschoalato, foi desen-
volvida pelas alunas Beatriz dos Santos Lio e Tamires 
Pereira Duarte Paes.

As acadêmicas aplicaram questionários junto à 
população a fi m de medir o conhecimento sobre o 
assunto, incluindo pessoas com câncer. Os resultados 
permitiram verifi car que dos 120 entrevistados, 96% 
disseram saber o que são plantas medicinais e fi toterá-
picas e destes, 55% afi rmaram consumi-los na forma de 
chás obtidos em lojas de produtos naturais. A fi nalida-
de mais citada no uso de fi toterápicos foi para gripes e 
resfriados (30%), seguida de calmante e sedativo (17%), 
dores no estômago (13%) e emagrecimento (11%).

As pesquisadoras também verifi caram que a maioria 
dos entrevistados não se preocupa com a procedência 
e efeitos adversos dos fi toterápicos, colocando em risco 
a própria saúde e questionando os resultados espera-
dos, e 95% alegaram falta de informações à população. 
“Torna-se de extrema importância a disseminação de 
informações reais com embasamento científi co pelos 
profi ssionais de saúde”, enfatiza a docente responsável 
pelo projeto, Profª Drª Andreia de Haro Moreno.

Visando corrigir a falta de informações confi áveis, o 
grupo de estudo realizou avaliações laboratoriais a fi m 
de comprovar a presença e efi cácia de compostos ati-
vos em extratos preparados pela técnica de percolação, 
além de outros testes de qualidade. Os resultados obti-
dos foram transformados em artigo científi co apresen-
tado em congressos.



Simulação realística melhora a segurança e 
desempenho de alunos de Medicina
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Pedagogia UNIFIPA é 5 estrelas pelo Guia do Estudante

Campanha de prevenção ao câncer de pele

Simulado de incêndio reúne mais 

de 90 pessoas no AME Catanduva

Projeto “AME ao próximo”

 chega a Irapuã

Missa, música e confraternização

O curso de Pedagogia da UNIFIPA recebeu nota má-
xima na avaliação de cursos superiores realizada pelo 
Guia do Estudante (GE) da Editora Abril pelo segundo 
ano consecutivo e por isso está recebendo o Selo de 
Qualidade dos cursos Estrelados pelo GE.

Para a coordenadora do curso, Profª Drª Silene Fon-
tana, “cada curso superior é diferente e tem uma manei-
ra diferente de organizar-se; por isso a busca pelo su-
cesso é variada. Alguns podem contentar-se em apenas 
cumprir o que está acordado em seu contrato; outros 
buscam lucros, mas nós, do curso de Pedagogia da UNI-
FIPA, temos um lema: tudo o que fazemos tem que ser 
no Padrão UNIFIPA. Ser cinco estrelas, para nós, é isto, 
ser Padrão UNIFIPA, nada menos, pois temos um “dream 
team”. E quando obtivemos a notícia de, novamente, ter 
sido considerado um curso 5 Estrelas, isto sim, nos mo-
tiva e nos provoca a continuar buscando o melhor”.

Entenda a avaliação: feita em cinco etapas, o pro-

No dia 18 de dezembro, às 11h00, o AME Catanduva 
realizou, em sua recepção central, a campanha “Dezem-
bro Laranja” de combate do câncer de pele, cujo objetivo 
foi estimular a população na prevenção e no diagnóstico 
da doença. Mais de 30 pacientes que aguardavam con-
sultas e exames no ambulatório acompanharam a pales-
tra “Mitos e verdades sobre o câncer de pele”, ministrada 
pela médica dermatologista Manuela Jorge. Além disso, 
a unidade decorou os principais setores com enfeites, la-

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, realizou 
no dia 13 de dezembro, às 14h00, simulado prático de 
abandono de área envolvendo mais de 90 pessoas, en-
tre agentes brigadistas e funcionários. O objetivo foi es-
tabelecer rigoroso protocolo de segurança permanen-
te e continuado, que visa a proteção das pessoas, meio 
ambiente e do patrimônio. A ação integra os ciclos de 
treinamento do plano de emergência contra incêndio 
executado anualmente pela instituição. O treinamento 
ainda contou com a colaboração do Serviço de Trans-
porte da Fundação, no apoio logístico e fornecimento 
de veículos de atendimento de urgência.

Segundo a gerente administrativa Karulini Polo, as 
ações integradas visam colocar de forma ostensiva as 
práticas adquiridas na formação da brigada de incên-
dio. “Em uma repartição médica, o planejamento pré-
vio de ações emergenciais pode salvar vidas. Pensan-
do nisso, o AME Catanduva e a Fundação Padre Albino 
vêm realizando simulados na unidade”, informa.

No último dia 21 de janeiro, o projeto “AME ao pró-
ximo”, que conscientiza para a diminuição gradativa de 
faltas em consultas e exames agendados no Ambulató-
rio Médico de Especialidades/AME Catanduva,  chegou a 
Irapuã. As atividades foram realizadas na Unidade mista 
de saúde “Mário Evaristo Tadei” durante toda manhã e 
início da tarde.

As ações promovidas pelo CIH/Centro Integrado 
de Humanização, GTH/Grupo de Trabalho de Huma-
nização, administração e funcionários do ambulatório 
contaram com a participação de 73 moradores. As ati-
vidades, com foco na redução do absenteísmo, foram 
realizadas através de banner, fi lipeta, faixa e música. O 
projeto passará por todas as cidades da área de cober-
tura do AME Catanduva.

RECOMENDAÇÃO Os pacientes que tiverem con-
sultas, exames e retornos agendados no AME Catan-
duva e não puderem comparecer, devem comunicar 
com antecedência de três a quatro dias para que a 
vaga possa ser reaproveitada por outros pacientes 
que já estão na fi la de espera. O grande número de 
desistências “não informadas” compromete a agilida-
de no atendimento.

O AME Catanduva realizou dia 21 de dezembro 
confraternização com a participação de 95 funcioná-
rios. A comemoração teve missa em ação de graças, às 
8h00, celebrada pelo Pe. Eduardo Braga, da Paróquia 
Santa Rita, seguida de apresentação do grupo de vio-
la caipira “Novo Mundo”, da cidade de Urupês, regido 
pelo Sr. Sardela, amigo secreto e almoço.

O curso de Medicina da UNIFIPA, através da disci-
plina de Ginecologia e Obstetrícia, iniciou em 2018 o 
projeto de monitoria voluntária para manuseio correto 
do simulador de maternidade e nascimento neonatal 
(NOELLE S550) no Laboratório de Habilidades em Emer-
gências Médicas (LAHEM). Dividido em duas etapas, ca-
pacitação de monitores e auxílio aos alunos do 3º e 4º 
anos, o projeto visa desenvolver habilidades em relação 
ao exame ginecológico, condução do trabalho de par-
to, suas complicações e recepção do recém-nascido.

“O aprendizado de habilidades e simulação realística 
mostra-se muito mais efi ciente quanto à fi xação dos con-
teúdos, além de permitir que os alunos aprendam a técni-
ca adequada para obterem melhor segurança e desempe-

Profª Drª Denise com alunos do projeto.

ços e cartazes alusivos à campanha.
O câncer de pele é o tipo da doença que mais aco-

mete os brasileiros, com cerca de 170 mil novos casos 
ao ano. A doença pode se manifestar através de uma 
pinta, uma pequena alergia ou outras alterações be-
nignas da pele.

A ação foi desenvolvida pelo CIH – Centro Integrado 
de Humanização e GTH – Grupo de Trabalho de Humani-
zação, Administração e funcionários do AME Catanduva.

nho durante as atividades práticas nos estágios”, afi rmou 
a docente responsável, Profª Drª Denise Gonzales Stellutti 
de Faria, ressaltando a importância do projeto.

A Ginecologia e a Obstetrícia são consideradas 
áreas básicas do conhecimento em medicina, isto é, 
todos os médicos, mesmo os não especialistas, devem 
possuir conteúdo sufi ciente para prestar o cuidado à 
saúde da mulher de maneira qualifi cada. “A tecnocra-
cia, institucionalização e medicalização do parto asso-
ciam-se ao aumento de cesarianas, à prematuridade e 
à desumanização do nascimento. O conceito de aten-
ção humanizada na assistência obstétrica é amplo e 
pode contemplar diversos signifi cados e envolve um 
conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que 
visam à promoção do parto e do nascimento saudá-
veis e a prevenção da morbimortalidade materna e 
perinatal. Por isso, cada vez mais as escolas médicas 
têm focado em estratégias que propiciem aos seus es-
tudantes conhecimento, bem como habilidades bási-
cas para a prática” afi rma a docente.

O LAHEM representa uma alternativa de apoio pe-
dagógico, atuando como atividade antecipatória das 
práticas de treinamento de habilidades com o pacien-
te, preparando o estudante para o exercício técnico e 
intelectual de sua futura profi ssão, pautado nos pre-
ceitos da bioética. “Deste modo, o uso do Laboratório 
de Habilidades e Simulação é uma das mais modernas 
formas de expressão da educação médica moderna. É 
onde ocorre a metodologia ensino-aprendizagem des-
tinada à fi xação do conhecimento teórico em relação 

Marketing/FPA

Doação de utensílios ao Recanto Monsenhor Albino

No dia 17 de dezembro, a empresa de potes, copos 
e utensílios de cozinha Tupperware doou ao Recanto 
Monsenhor Albino acessórios da sua linha de produtos 
para os idosos da instituição. 

Na doação, as representantes da empresa, Patrí-
cia Soares e Simone Mendonça das Chagas, estavam 
acompanhadas do funcionário do Setor de Captação 
de Recursos da Fundação, Rafael Roberto Luzia, pela 
responsável pelo Recanto, Irmã Maria do Rosário, e da 
nutricionista da entidade Fabiana Cotrin Alves.

Representantes da empresa doadora com Irmã 
Maria do Rosário. Pe. Eduardo celebrou a missa no AME.

Divulgação

cesso de avaliação inicia com a atualização dos dados 
das Instituições de Ensino Superior (IES); defi nição dos 
cursos que serão avaliados, pois nem todos os cerca de 
30 mil cursos participam; é preciso preencher alguns 
pré-requisitos; os cursos precisam preencher um ques-
tionário com informações específi cas; é realizada uma 
pesquisa com a equipe de pareceristas (coordenadores, 
diretores de departamentos e professores, composta 
por mais de 8 mil profi ssionais) que avaliam os cursos 
em excelente (5 estrelas), muito bom (4 estrelas), bom 
(3 estrelas), ruim (2 estrelas) e prefi ro não opinar (1 es-
trela). Cada curso recebe conceitos de, no mínimo, sete 
pareceristas; por fi m é realizada a atribuição dos con-
ceitos, em que os pareceristas avaliam o curso em três 
aspectos: projeto didático-pedagógico, corpo docente 
e infraestrutura.

Na avaliação anterior (2017) dos 16.797 cursos avalia-
dos, apenas 895 receberam a nota máxima (5 estrelas).

às habilidades e competências exigidas para o exercí-
cio da profi ssão, tal qual previsto nas Diretrizes Curri-
culares Nacionais para o curso de medicina”, explicou a 
docente do curso, Profª Drª Denise.

Divulgação
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CEPRAJUR do Direito realiza mais de 320 

atendimentos em 2018

Projeto DNA atende mais de 60 famílias em 2018

O curso de Direito da UNIFIPA, através do escritório 
jurídico do CEPRAJUR – Centro de Prática Jurídica, reali-
zou no ano de 2018 mais de 320 atendimentos jurídicos 
à população carente. O projeto de assistência gratuita 
oferece práticas jurídicas aos seus alunos, por meio de 
atendimentos à comunidade, promovendo a solução 
de confl itos e orientação de direitos e obrigações aos 
que procuram o serviço. 

Com mais de 60 famílias atendidas em 2018, o pro-
jeto “Investigação de paternidade por meio da coleta 
descentralizada de DNA” promoveu a conclusão, com 
rapidez, de dezenas de processos de investigação de 
paternidade na Comarca de Catanduva. O projeto, pro-
movido há três anos pelo Fórum de Catanduva, em par-
ceria com os cursos de Enfermagem e Direito da UNIFI-

Aulas da UNIFIPA começam 

em fevereiro

Egressa é aprovada em programa

de mestrado da Universidade

de Coimbra

As aulas dos cursos de Administração, Agronomia, 
Biomedicina, Direito, Educação Física Bacharelado, Edu-
cação Física Licenciatura, Enfermagem, Medicina e Peda-
gogia da UNIFIPA começam no dia 4 de fevereiro. As au-
las para os alunos do primeiro ano do curso de Medicina 
começam no dia 11 de fevereiro.

A egressa do curso de Direito da UNIFIPA, gradua-
da em 2017, Bárbara Maccario, iniciou seu mestrado 
na Faculdade de Direito da Universidade de Coim-
bra    (FDUC), em Portugal, após seleção no processo 
para o Programa de Mestrado em Direito Civil, duração 
de dois anos, categoria estudante internacional, em se-
tembro de 2018. O convite para participar foi feito por 
docente daquela faculdade, após apresentação de seu 
trabalho de conclusão de curso (TCC), fruto de projeto 
de extensão realizado com a Profª Me. Márcia Menin. 
“Na oportunidade, tivemos o trabalho muito elogiado e 
o convite do professor da Universidade de Coimbra em 
conhecer o plano de mestrado na minha área”.

Bárbara iniciou o curso de Direito da UNIFIPA em 
2013 e no primeiro ano já teve contato com seu primei-
ro projeto de pesquisa. “Com os anos, por intermédio 
da faculdade e de professores pesquisadores, pude co-
nhecer mais a fundo o universo acadêmico, participan-
do de congressos, palestras, concursos, como o CONIC, 
nos quais apresentamos trabalhos propondo discussão 
de vários temas relevantes para a sociedade”, comen-
tou a egressa que atualmente está residindo em Coim-
bra. “Estou cursando o tão sonhado mestrado e todos 
os dias agradeço as oportunidades que Deus me deu, 
mas, para além disso, agradeço por ter pessoas no meu 
caminho que acreditaram no meu trabalho, sendo a 
maioria delas meus professores da UNIFIPA e a própria 
Instituição, que não mediu esforços, apoiando e incen-
tivando todos meus passos até aqui”. 

A advogada ressaltou que o processo leva em 
consideração o currículo acadêmico do candidato 
ao mestrado. “Nesse quesito a UNIFIPA vem se des-
tacando ao proporcionar aos alunos todas as opor-
tunidades de conhecimento da área acadêmica, via 
projetos de pesquisa e extensão”. Exemplo de sucesso 
e dedicação, Bárbara deixa um recado aos estudan-
tes de Direito: “Aproveitem o quanto puderem todas 
as experiências que a UNIFIPA nos proporciona; sem-
pre lembrarei com carinho dos cinco anos do curso e 
desejo voltar logo para compartilhar minhas expe-
riências e contribuir para que meus colegas alcan-
cem também seus objetivos acadêmicos”, fi nalizou.

De acordo com o coordenador do escritório, Prof. 
Donizett Pereira, os assuntos mais recorrentes durante 
as 328 consultas envolveram o Direito de Família (sepa-
rações, divórcio etc.), Direito Imobiliário (aluguel, regis-
tro de imóveis) e Direito do Consumidor (reclamações 
de serviços e produtos). “Ao identifi car a problemática 
do nosso atendido, procuramos orientar e solucionar. 
O nosso projeto, em parceria com o CEJUSC, realiza au-
diências de conciliação, principalmente sobre direitos 
dos consumidores, a fi m de evitar prejuízos e protela-
ções”, explica o professor.

A atividade de responsabilidade social do Centro 
Universitário Padre Albino conta com a parceria da As-
sociação Pão Nosso, da Paróquia Imaculada Conceição, 
e com as estruturas do PROCON de Catanduva. “A ação 
é contemplada pelas exigências do MEC e atende às ex-
pectativas tanto dos alunos, que adquirem experiência 
ímpar de atendimento direto a clientes, quanto da co-
munidade carente do bairro Solo Sagrado”, ressalta.

O CEPRAJUR está localizado na Rua São Leopoldo, 
80, ao lado da Paróquia Imaculada Conceição, com fun-
cionamento das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

PA e em convênio com o Instituto de 
Medicina Social e de Criminologia de 
São Paulo – IMESC, possibilitou o aten-
dimento a 13 cidades da região.

O projeto é desenvolvido em fases e 
conta com a colaboração e participação 
de alunos e professores da UNIFIPA. As ati-
vidades jurídicas dos atendimentos às 129 
famílias convocadas, com entrevistas e 
registros, foram realizadas pelos graduan-
dos do curso de Direito; já a coleta de ma-
terial biológico para investigação de DNA 
de 61 famílias foi feita por alunos do curso 
de Enfermagem. As etapas seguintes se-
guem os trâmites jurídicos defi nidos por 
autoridades competentes.

A supervisora do projeto na UNIFI-
PA, Profª Ma. Maristela Aparecida Ma-
gri, celebra os resultados obtidos em 
2018. “Nesse ano, quinze universitários 
do curso de Enfermagem participaram 
do projeto, número superior ao do ano 
passado, reforçando o comprometi-
mento com o projeto. Além disso, a agi-
lidade na coleta do material biológico 
das famílias de forma descentralizada 
evitou o deslocamento desnecessário 
até São José do Rio Preto, promovendo 

mais um ganho à população”, salienta Maristela.
O projeto atende as cidades de Catanduva, Itajobi, 

Novo Horizonte, Santa Adélia, Ibirá, Pindorama, Vila Ro-
berto, Catiguá, Tabapuã, Novais, Taquaritinga, Urupês, 
Marapoama e Irapuã. Interessados em mais informações 
e atendimento jurídico devem entrar em contato com a 
Defensoria Pública/OAB de Catanduva. 

O curso de Enfermagem é responsável pela coleta do material biológico.

Bárbara: a UNIFIPA proporciona oportunidades de 
conhecimento via projetos de pesquisa e extensão.

O atendimento é gratuito.

Arquivo
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FAECA Júnior leva amor e alegria aos idosos do Recanto

A FAECA Júnior – Empresa Júnior do curso de Admi-
nistração da UNIFIPA realizou no dia 22 de dezembro, 
às 14h00, no Recanto Monsenhor Albino, a campanha 
“Natal Jr.”. A ação realizada anualmente tem por objetivo 
levar amor, carinho e solidariedade a diversos segmentos 
da sociedade e entidades benefi centes.

Na ação de 2018 a campanha teve como foco a assis-
tência social aos idosos. Os integrantes da FAECA Jr., após 
pesquisa junto ao Recanto, listaram os itens de maior 
necessidade e arrecadaram fraldas geriátricas, leite e ge-
latina, doados naquela data. A equipe coordenada pelo 
Prof. Cléber Peres também promoveu confraternização 
natalina aos idosos, com bolo e refrigerante. Em 2018 a campanha benefi ciou idosos.

Divulgação
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Hospitais celebram missa 

em ação de graças
No dia 20 de dezembro, na sala de espera da Orto-

pedia do Hospital Emílio Carlos (HEC), foi realizada mis-
sa em ação de graças pelo ano de 2018. A celebração 
foi presidida pelo Administrador Apostólico da Diocese 
de Catanduva, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, 
e pelo Capelão Padre Francisco Adão da Silva. Participa-
ram do ato litúrgico o presidente da Diretoria Adminis-
trativa, funcionários e colaboradores do HEC.

No Hospital Padre Albino a missa foi celebrada no 
dia 21 de dezembro, na Capela, pelo Padre Francisco 
Adão da Silva, com a participação dos funcionários e 
das irmãs Maria do Rosário, Teresa e Deolinda Mutti.

Ao fi nal da celebração, Padre Francisco frisou a im-
portância de dar graças ao ano. “Que o Espírito Santo 
faça de nós uma comunidade de trabalho para cami-
nhar melhor em 2019. Aprendizado e gratidão marca-
ram este ano de 2018”, disse. Renata Bugatti, gestora 
do Hospital, emocionada, citou a comemoração dos 
100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva, que 
reforçou a marca Fundação Padre Albino e o trabalho 
dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos. “Este ano re-
vivemos a história dele, que foi tão importante para a 
população. Foi gratifi cante!”, disse Renata. 

Hospitais da FPA colocam Catanduva 
entre as três cidades do Noroeste 
Paulista em captação de órgãos

A Comissão Intra-Hospitalar de Transplante (CIHT) 
da Fundação Padre Albino colocou Catanduva entre as 
três principais cidades do Noroeste Paulista que reali-
zam captações de córneas e múltiplos órgãos. A CIHT 
promove o acolhimento e a abordagem com os fami-
liares nos hospitais Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino 
(HPA). A informação é da Organização de Procura de 
Órgãos (OPO), de São José do Rio Preto.

Em 2018 foram realizadas 141 entrevistas com fami-

liares que resultaram em 87 doações de órgãos (sendo 
66 captações de córneas e 21 de múltiplos órgãos). En-
tre as doações, fígados, rins e pâncreas. Em 2017 foram 
feitas 48 entrevistas que se reverteram em 28 doações 
(no total de 10 de múltiplos órgãos e 18 de córneas).

De acordo com o setor, o aumento no número das 
captações se deve à campanha “A vontade é sua. A de-
cisão é deles’ que fez com que as pessoas debatessem 
sobre o tema mais abertamente. Em 2018, a maioria dos 
óbitos potenciais doadores foi do sexo feminino e uma 
das causas dos falecimentos foi acidente vascular ence-
fálico (hemorrágico ou isquêmico). “É importante ressal-
tar que a doação de órgãos é totalmente custeada pelo 
SUS, ou seja, a família não tem nenhum gasto para isso. A 
grande parte de recusas se deve ao desconhecimento da 
vontade do potencial doador. Isto somente será atenua-
do quando todos os brasileiros tiverem acesso a informa-
ções e tomar essa decisão em vida”, frisou o coordenador 
da CIHT e da UTI do HPA, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti.

O CIHT visa primeiramente o acolhimento familiar e 
a humanização na etapa do luto. “Após o consentimen-
to inicia-se a corrida contra o tempo para realizar todo 
o processo de doação/transplante, que é de alta com-
plexidade. Os profi ssionais são treinados e capacitados 
para este trabalho”, explicou Dr. Valiatti. 

As 141 entrevistas de 2018 resultaram em 87 doações 
de órgãos.
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Centros Integrados de Humanização fazem balanço de ações de 2018

HPA recebe visita técnica de especialistas do Einstein

No dia 27 de dezembro, os Centros Integrados de Hu-
manização (CIHs) dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albi-
no realizaram balanço das atividades em 2018 em reunião 
com os integrantes dos Grupos de Trabalhos de Humani-
zação (GHT), além de defi nirem as diretrizes para 2019.

No encontro foram avaliadas as ações positivas do 
ano, a ampliação do número de participantes no GHT, 
o fortalecimento do conceito “Juntos pela humaniza-
ção na Saúde”, o selo Amigo do Idoso, as melhorias na 
ambiência e acolhimento, dentre outras atividades. Du-
rante a reunião, os coordenadores dos CIHs utilizaram 
a metodologia ativa para proporcionar maior interação 
entre todos os participantes. Após o levantamento dos 
pontos fortes e da necessidade de melhorias, os pro-
fi ssionais vão desenvolver ações que integram o pla-
nejamento estratégico da instituição. De acordo com 
o setor, a humanização tem como objetivo intervir na 
melhoria dos processos de trabalho e na qualidade da 
produção da saúde.

No dia 14 de dezembro, a UTI adulta do Hospital 
Padre Albino (HPA) recebeu a segunda Visita Técnica 
de especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein, a 
enfermeira especialista em melhorias Flávia Franco e a 
enfermeira especialista em prevenção e infecção do tra-
to urinário Dejanira Regagnin. O objetivo foi divulgar os 
resultados obtidos pelo Programa de Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) 
implantado em fevereiro deste ano.

A enfermeira coordenadora do Núcleo de Qualida-

A colaboradora Michele Menezes, do Núcleo de 
Educação Permanente da Fundação, apresentou o pro-
jeto Incentivarte, que neste ano abordará o tema hu-
manização de forma lúdica. 

de do HPA, Maria Cláudia Piccolo Barbosa, falou sobre 
os resultados obtidos até agora e após a apresentação 
as especialistas visitaram a UTI Adulta, onde fi zeram 
apontamentos e orientaram a equipe sobre os cuida-
dos. Maria Cláudia encerrou agradecendo e motivando 
a todos pelos resultados positivos. “Muitas ideias estão 
sendo testadas, implementadas e planejadas pelos fun-
cionários da UTI, que, em sintonia, buscam os melhores 
resultados”, enfatizou.

Participaram da visita, o Superintendente da Funda-
ção, Reginaldo Lopes, a Gestora administrativa do HPA, 
Renata Rocha Bugatti, o Diretor técnico do HPA, Dr. 
Luís Fernando Colla, o médico infectologista Dr. Arlin-
do Schiesari, o Enfermeiro Coordenador da UTI Jeff er-
son Rodrigo Urbano Alves, a Coordenadora do Serviço 
de Fisioterapia Keity Emiliene Guim e a Enfermeira do 
Serviço de Infecção Hospitalar Fabiana Soares Pacheco, 
assim como todos os coordenadores de enfermagem, 
coordenador de hotelaria, responsável pelo SAC/Ouvi-
doria, nutricionistas e farmacêuticos.

Em 10 meses de implantação o projeto já alcançou 
uma redução de 57% nas três principais infecções hos-
pitalares, ou seja, 47 pacientes a menos, comparado ao 
mesmo período no ano de 2017.

As enfermeiras Flávia Franco e Dejanira Regagnin fi zeram 
apontamentos e orientaram a equipe.
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Os grupos fi zeram balanço de 2018 e defi niram 
diretrizes para 2019.

D. Eduardo e e Pe. Francisco celebraram a missa
do "Emílio Carlos".
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Festa de fi nal de ano na 
UTI Pediátrica

No dia 19 de dezembro, as crianças da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do SUS do Hospital 
Padre Albino (HPA) tiveram festa, organizada pela Irmã 
Deolinda e o projeto Dr. Sara & Cura, em comemora-
ção ao Natal. Também participaram da atividade en-
fermeiros do setor, coordenador e médicos residentes. 

Após a festa, os integrantes do Dr. Sara & Cura se 
apresentaram para as crianças da Unidade de Trata-
mento de Queimados (UTQ). 

Os promotores da festa.
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Residência no “Sírio Libanês”

A graduada em Enfermagem da UNIFIPA, XV Tur-
ma (2018), Thais Fernanda Gambarini, foi aprovada 
na Residência Multiprofi ssional, área de concentração 
Cuidado ao Paciente Oncológico do Hospital Sírio Li-
banês/SP. Thais participou de concurso realizado em 
três etapas, para o qual se inscreveram 58 candidatos 
para 06 vagas. O resultado fi nal foi divulgado no site 
https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/lato-sensu 
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5S entrega certifi cados para setores do HEC

No dia 19 de dezembro, na sala de espelhos da UNI-
FIPA, foi realizada solenidade para certifi car os setores 
do Hospital Emílio Carlos (HEC) que atingiram a pon-
tuação igual ou acima de 90% e premiar com troféu 5S 
quem atingiu 100% do programa em 2018.

Os setores que atingiram 90% ou acima e que recebe-
ram placa de certifi cação foram Banco de Sangue, CME, 
Alas Marrom, Vermelha e Marfi m, Sala de Enfermagem, 
Diretoria Clínica, Agendamento on line, Hiperbárica, Fi-
sioterapia,  Sala de Gesso, Agendamento, Laboratório, 
Quimioterapia, Recepção da Ortopedia, Central de Al-
tas, Setor de RX, Ambulatório de Plástica, Núcleo de Edu-
cação Permanente, Administração, Recepção, Portaria, 
Sala do Glaucoma, Farmácia, Corredor da Recepção  da 
Ala Azul e Serviço Social. Já os setores SCIH, Sala de ele-

tro, Sala da triagem, Qualidade, Manutenção, Ambulató-
rio de Ginecologia e Obstetrícia e Ambulatório de Pedia-
tria atingiram 100% e foram premiados com o troféu 5S. 
"Parabenizo a todos os colaboradores que fi zeram parte 
das ações para essa conquista, que é muito importante", 
disse a analista de qualidade Bruna Andrade.

Estiveram presentes na certifi cação Renato Centu-
rion Stuchi, diretor de saúde, Dr. Jussemar Roces Rios, 
diretor médico, Dr. Rogério Lima Duarte, coordenador 
médico, Benedito Carlos Rodrigues, gerente de serviços 
administrativos, e Enel Rogério Caneo, coordenador do 
Núcleo da Qualidade. Após a solenidade, a Companhia 
de Teatro Sobrado Verde apresentou a peça “Namastê” 
e em seguida foi servido coff ee break.  

Auditoria

De 17 a 19 de dezembro, os 72 setores do Hospital 
Padre Albino (HPA) passaram por auditoria do Progra-
ma 5S e os setores que atingiram 100 pontos foram 
SAC, Banco de Leite, Núcleo da Qualidade, UTIs NEO e 
Infantil, Portaria da Belém, Manutenção e Engenharia 
Clínica. A auditagem foi dividida em três turnos.

Segundo o programa, dos 72 setores auditados no 
mês de setembro, sete deles recuperaram a certifi cação 
e cinco perderam. Neste fechamento fi caram certifi ca-
dos 58 divisões com a placa e 14 que não atingiram a 
pontuação. A analista de qualidade Bruna Andrade pa-
rabenizou a todos os colaboradores pela conquista.

Campanha "Sorrisos do Bem" doa 
kits de higiene para o HEC

Humanização realiza ação 
de natal nos hospitais

SCIH promove ação lúdica para higiene das mãos no HEC

Apresentação pessoal é tema de workshop no HEC

No dia 20 de dezembro, pacientes do Hospital Emí-
lio Carlos receberam a doação de 406 kits de higiene 
bucal da Campanha Natal Solidário com Sorrisos do 
Bem. A entrega foi feita pela dentista Mayara Terenzi, 
acompanhada pela sua mãe, Sandra Rogéria Terenzi, 
e do irmão Edson Terenzi Neto. Ao todo foram doa-
dos 331 kits adultos com pasta, fi o dental e escova de 
dente e 75 infantis. Além dos kits, foram entregues 90 
pastas de dentes como parte da arrecadação da cam-
panha, que teve 16 pontos de coleta nas cidades de 
Catanduva, São José do Rio Preto e Bebedouro.

O objetivo da campanha foi levar informações so-
bre saúde bucal e instruir os pacientes como utilizar 
os itens recebidos, além de frisar que a cavidade bu-
cal é parte integrante e inseparável do corpo e não há 
saúde sistêmica sem saúde bucal. Durante a entrega, 
a dentista explicou a importância dos cuidados em 
pacientes oncológicos e internados, devido principal-
mente às medicações e alterações na imunidade.

Os Centros Integrados de Humanização dos hos-
pitais da Fundação Padre Albino, em parceria com os 
Serviços de Nutrição e Dietética, realizam anualmen-
te a entrega de mimo natalino aos pacientes interna-
dos como diferenciação do cardápio e em comemo-
ração ao período.

A ação foi realizada no dia 24 de dezembro e o 
violinista Moacir Rodrigues Júnior tocou músicas te-
máticas que emocionaram os presentes.

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) 
promoveu nos dias 26 e 27 de dezembro ação lúdica para 
ressaltar aos funcionários do Hospital Emílio Carlos (HEC) a 
importância da higiene das mãos. Ela foi realizada nas Alas 
Marfi m, Vermelha, Amarela, Roxa, Marrom e Azul, Sala de 
Enfermagem, Quimioterapia, Ambulatório, Serviço de Ar-
quivo Médico e Estatística (SAME), Farmácia, Laboratório, 
Centro Cirúrgico e Rouparia.

De acordo com o SCIH, este é um tema trabalhado de 
todas as formas para garantir a adesão e entendimento dos 
funcionários sobre a real importância de fazer essa prepa-
ração no ambiente hospitalar. “O objetivo foi aumentar o 
consumo de preparação alcoólica para realização da higie-

O NEP (Núcleo de Educação Permanente) da Fundação 
Padre Albino promoveu workshop com os colaboradores do 
Hospital Emílio Carlos no início de dezembro sobre apresen-
tação pessoal, ministrado pela psicóloga Michele Menezes.

No treinamento, o Núcleo visou trabalhar os sensos 
de comunicação, postura, etiqueta e imagem profi ssio-
nal dos colaboradores das portarias, recepção, copa, en-
fermagem e auxiliares administrativos. Os participantes 
ainda contaram com ofi cina de corte de cabelo e auto 
maquiagem, através de parceria com o Instituto Embel-
leze, e receberam kits de beleza e cuidados pessoais.

Programa será implantado no Recanto Monsenhor Albino

O Programa 5S será implantado no Recanto Monse-
nhor Albino a partir de janeiro deste ano por iniciativa 
do  Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho (SESMT) e da administração 
do Hospital Padre Albino (HPA), que após visita a campo 
propuseram a implementação do programa naquele de-
partamento. O Núcleo da Qualidade do HPA  foi convida-
do para essa diligência porque percebeu que o progra-
ma trouxe muitos benefícios aos hospitais da Fundação.

No dia 4 de janeiro, a Analista de Qualidade e coor-
denadora do Programa 5S no HPA, Bruna Andrade, apre-
sentou  o programa aos funcionários do Recanto, que 
se mostraram bastante entusiasmados com a parceria. “O 
objetivo é que o ambiente de trabalho se torne seguro, 
confi ável e motivacional, havendo também diminuição 
de custos e aumento de produtividade”, detalhou Bruna.

Do processo de implementação também participa-
rá a enfermeira coordenadora do Núcleo da Qualidade, 
Maria Cláudia Piccolo Barbosa, que afi rmou estar bas-
tante confi ante que esta mudança trará ótimos resul-

tados. O técnico de segurança do trabalho Wellington 
Miletta esteve presente na apresentação.

Natal O almoço de Natal no Recanto foi realizado 
no dia 24 de dezembro. Os alimentos servidos foram 
doados pelo Rotary Club de Catanduva Centro, atra-
vés de seu presidente, Adriano Rodrigues Soldan, e 
sua esposa Fabrícia Soldan.

Os certifi cados foram entregues a 27 setores.

As equipes no dia da apresentação do programa.

A dentista explicou a importância da saúde bucal.

No workshop foram trabalhados vários sensos. 
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ne das mãos. Esse trabalho é uma das metas internacionais 
de segurança do paciente”, frisou. O setor elaborou uma 
paródia da música sertaneja “Coração Infectado”, de Maiara 
e Maraísa, com ênfase em higiene das mãos. Na visita, o co-
mitê também apresentou o indicador de consumo do HEC.

A ação foi desenvolvida pela enfermeira do Ambula-
tório Audrey Caroline Arem, auxiliar de enfermagem do 
Centro Cirúrgico Diego Rodrigues, enfermeira do Núcleo 
de Educação Continuada Erika Fachim, enfermeira do 
SCIH Rosana Marcelino Braz, técnica de enfermagem Luí-
sa Martins, enfermeira coordenadora Cibele Fernandes da 
Cunha, coordenador do Gerenciamento de Leitos Leandro 
Martins e a auxiliar de enfermagem Andréia Yoshikawa.

Marketing/FPA

Marketing/FPA



BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

CIRURGIA GERAL

•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•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. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque  - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA

•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718

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

NEFROLOGIA

•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Farid Felício Casseb Neto - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

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
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Drª Tatiana Pereira, palestrante do Encontro.

III Encontro Farmacêutico aborda marketing nos serviços de saúde

O III Encontro Farmacêutico de Catanduva e Re-
gião, promovido pela Fundação Padre Albino (FPA), 
através da UNIFIPA, Hospital Emílio Carlos (HEC) e 
Hospital Padre Albino (HPA), abordou o Marketing nos 
serviços de saúde. 

O evento, que comemorou o Dia do Farmacêuti-
co - 20 de janeiro, teve palestra da Drª Tatiana Perei-
ra, Estrategista de Marketing na BloodBuzz Marketing 
e docente de Marketing Farmacêutico no Conselho 
Regional de Farmácia de São Paulo. Ela disse que o 
Marketing é uma área de extrema importância para 
otimizar e melhorar a comunicação dos serviços far-

macêuticos e de saúde no geral. “É importante abrir 
o horizonte para comunicar as coisas de maneira di-
ferente. Utilizar o Marketing para quebrar barreiras e 
falar de uma maneira que a população entende. Parti-
cularmente, escolhi essa área justamente pela neces-
sidade de ampliar e melhorar os serviços de saúde nas 
empresas por onde trabalhei. Percebi que o tema não 
era aprofundado nos cursos farmacêuticos; então bus-
quei estudar”, explicou.

O encontro foi voltado para farmacêuticos e aca-
dêmicos de Farmácia e teve apoio do Padre Albino 
Saúde (PAS), Bayer, Eurofarma, Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e Prefeitura 
Municipal de Catanduva.

Divulgação
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Membros da Liga de Curativos, responsável pela pesquisa.

A centrífuga refrigerada é o destaque dos 
equipamentos adquiridos.

Abertas inscrições para pós-graduação na UNIFIPA 
São 6 cursos nas áreas de Administração, Biomedicina e Educação Física

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA ofe-
rece neste ano seis cursos de pós-graduação nas áreas 
de Administração, Biomedicina e Educação Física. Sem 
taxa de matrícula, as turmas confi rmadas devem iniciar 
as aulas em março próximo e a duração é de 18 meses.

Na área de Administração, as especializações são 
Gestão Empresarial com ênfase em Controladoria e 
Gestão Financeira, que pretende proporcionar a forma-

Biocelulose no tratamento de queimaduras 

é tema de pesquisa na UNIFIPA

A Liga de Curativos do curso de Enfermagem da 
UNIFIPA e as equipes médica e de enfermagem da 
UTQ (Unidade de Tratamento de Queimados) do 
Hospital Padre Albino tiveram estudos e conclusões 
médicas de casos clínicos de queimaduras na face pu-
blicados em site ofi cial da empresa "Nexfi ll: curativo 
de biocelulose". A publicação é fruto de parte dos re-
sultados das atividades educacionais e de pesquisas 
desenvolvidas em parceria entre UNIFIPA-UNIARA-U-
NESP fi rmada no 2º semestre de 2018.

No total, três casos ganharam destaques com seus 
excelentes resultados em métodos empregados no 
atendimento, tratamento e cura de queimaduras fa-
ciais de primeiro e segundo graus pela equipe hos-
pitalar da Fundação Padre Albino, que foram estuda-
dos por alunos e professores do Centro Universitário 
Padre Albino/UNIFIPA. As pesquisas iniciaram-se em 
2018 durante as atividades extensionistas daquela 
liga acadêmica, com apresentação das conclusões em 
diversos eventos científi cos.

Em uma das situações, o estudo envolveu uma crian-
ça do sexo feminino, com oito meses de idade, vítima de 
queimadura em face incluindo pálpebras, dorso nasal 

ção através de abordagem voltada para a tomada de 
decisões no gerenciamento de negócios, e Gestão Em-
presarial com ênfase em Gestão de Pessoas e Relações 
Trabalhistas, cuja abordagem será voltada para o con-
texto organizacional de pessoas, remuneração, avalia-
ção de desempenho, treinamento e desenvolvimento, 
liderança, motivação e relações trabalhistas.

Na área de Biomedicina são três as especializações 

- Citologia Esfoliativa e Onco-Hematologia; Microbiolo-
gia e Imunologia Clínicas e Imagenologia, voltadas para 
profi ssionais da área da saúde, de nível superior, habili-
tados a exercer as atividades na área de atuação, com o 
objetivo de promover a atualização para formação crí-
tica e ética, capacitando-o a reconhecer e resolver pro-
blemas, pensar, desenvolver e atuar preventivamente.

Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva é a es-
pecialização oferecida na área de Educação Física, com 
o objetivo de capacitar os profi ssionais a promoverem 
melhor qualidade de vida às pessoas e contribuírem no 
desempenho físico de atletas.

Os interessados em obter mais informações devem 
ligar para (17) 3311-4800, das 8h00 às 22h00, ou com-
parecer no Câmpus Sede da UNIFIPA, na Rua dos Estu-
dantes, 225, Parque Iracema (Hospital Emílio Carlos), 
em Catanduva.

1º colocado no vestibular da Medicina UNIFIPA é de Catanduva
Catanduvenses conquistam nove das cem vagas ofertadas pelo curso

Dia 23 de janeiro foi divulgada pela Fundação VU-
NESP a relação dos candidatos aprovados no Vestibular 
2019 para o curso de Medicina do Centro Universitário 
Padre Albino/UNIFIPA. Dentre as 100 vagas nove foram 
conquistadas por estudantes de Catanduva, inclusive o 
primeiro lugar, por Matheus Moreno Landin. Os outros 
aprovados foram Vitor Afonso Favaretto, 9º; Enzo Ber-
tolo Couto, 24º; Vitor Paschoaleti Nishiyama, 39º; José 
Nelson Tonini, 44º; Maria Júlia Busnardo Aguerra, 47º; 
Amanda Bressan Santos, 78º; Thiago Macedo, 93º, e 
Luka Rogério Valentin, 99º.

Da região de Catanduva foram aprovados Fabíola 
Borges Nordini de Moraes (7ª), de Itajobi; Júlia Baesso 
Messiano (59ª), de Fernando Prestes, e Caroline Queiróz 
Corse (74ª), de Itajobi.

Os 100 aprovados desta primeira chamada deveriam 

efetivar matrículas nos dias 25 e 28 de janeiro. A segun-
da chamada foi feita no dia 29 de janeiro e a terceira no 
dia 30. Havendo vagas remanescentes serão realizadas 
novas convocações em datas defi nidas pela Reitoria da 
UNIFIPA. O preenchimento das vagas obedecerá à or-
dem decrescente de classifi cação dos candidatos.

Na lista de espera, outros catanduvenses. Vinícius da 
Cruz Sanches, 106º; Luísa Della Libera Murari, 133º; Vitor 
Pio de Queiroz, 145º; Letícia Raiane Fogare, 167º; Caue 
Bugatti, 204º; Amanda Risso Caires, 219º; Camila Aleixo 
Ravazzi, 220º; Ana Laura Bugatti, 228º; Cibele Alexandra 
Ferro, 230º; Victória Bugatti, 280º. A lista completa dos 
aprovados, convocações e outras informações estão 
disponíveis nos portais da Vunesp e UNIFIPA. O Câmpus 
Sede da UNIFIPA fi ca na Rua dos Estudantes, 225, Par-
que Iracema, em Catanduva.

e linha do couro 
cabeludo por es-
caldadura (líquido 
superaquecido), 
totalizando 4% de 
superfície corporal 
queimada (SCQ), 
com profundida-
des variadas entre 
primeiro e segun-
do graus super-
fi cial e profundo. 
Após as avaliações 
das lesões, o cor-
po médico optou 
pelo uso da mem-
brana de biocelu-
lose como cober-
tura primária.

A membrana de biocelulose - película composta de 
fi bras de celulose com estrutura nanométrica prove-
nientes da síntese bacteriana, com média de 0,05mm 
de espessura, apresentou efeito benéfi co favorecendo 
o processo de cicatrização de lesões originadas por 
queimaduras, reduzindo o tempo de internação e das 
trocas de curativos com refl exo na redução da dor e na 
qualidade de vida da criança.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem 
da UNIFIPA, Profª Drª Maria Cláudia Parro, as pesquisas 
corroboraram no fornecimento de informações como 
base de comparação entre os métodos de tratamento 
existentes. “A membrana de biocelulose apresentou me-
lhor custo-efetividade quando comparada a tradicionais 
métodos, justifi cado pela redução do tempo de interna-
ção e das trocas de curativos, com refl exo na redução da 
dor e na qualidade de vida da paciente”, explica.

Os demais casos clínicos tiveram como foco de estu-
dos o âmbito perceptível, qualitativo e fi nanceiro com 
as pesquisas “Diagnósticos de enfermagem do domí-
nio  autopercepção em paciente com  queimadura na 
face” e “Cobertura de biocelulose utilizada no tratamen-
to de queimaduras – um estudo do custo-efetividade”.

Biomedicina recebe novos
equipamentos científi cos

A UNIFIPA encerrou 2018 com mais um salto no 
estímulo e apoio ao desenvolvimento de pesquisas 
científicas, investindo mais de 39 mil reais na aquisi-
ção de modernos equipamentos para o curso de Bio-
medicina. Nos últimos anos, a UNIFIPA tem se desta-
cado com os resultados obtidos em pesquisas, com 
reconhecimento nacional e internacional através de 
congressos científicos.

Dentre os seis novos equipamentos adquiridos, 
o destaque fi ca para a centrífuga refrigerada Quimis, 
modelo Q222RT, para separação de amostras, ou seja, 
divisão de partes sólidas e líquidas dos materiais anali-
sados, que atenderá às necessidades dos laboratórios 
de pesquisas da UNIFIPA. Além dele, equipamentos 
como espectofotômetro, ponto de fusão a seco, estufa 
de secagem com circulação e renovação de ar e eva-
porador rotativo integram o conjunto adquirido. Dois 
laboratórios multidisciplinares e a sala de cultura de 
células foram benefi ciados pelos novos aparelhos.

Segundo a coordenadora do curso de Biomedici-
na, Profª Drª Ana Paula Girol, o apoio à pesquisa aca-
dêmica é indispensável para uma educação superior 
de qualidade. “Este investimento mostra o grande 
comprometimento da UNIFIPA com o ensino e as 
pesquisas de ponta, que vêm sendo desenvolvidas 
ao longo dos anos. É uma vitória de todos e que me-
rece ser destacada”, comemora.

Egressa é contratada pelo HCB

Egressa da primeira turma do curso de Biomedici-
na, em 2015, Giovanna Alves de Araújo Braga foi con-
tratada como Biomédica pelo Hospital de Câncer de 
Barretos. Giovanna tem experiência na área de Saúde 
Coletiva, com ênfase em bioquímica, hematologia, 
uroanálise, biossegurança, parasitologia, microbiolo-
gia e imunologia.
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Radioterapia/HCC: começa a montagem do mobiliário

Nas três primeiras semanas deste mês de janeiro os 
funcionários trabalharam na montagem do mobiliário, 
arquivo deslizante, sistema de informática e ajustes no 
prédio do Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer 
de Catanduva/HCC.

Na área interna foram montadas e posicionadas as 
diversas mesas, cadeiras e armários que integram a mo-
bília dos consultórios e salas de espera e de tratamento. 
No hall de entrada, todas as poltronas de descanso para 

os pacientes e acompanhantes e móveis da recepção 
estão sendo instalados, assim como o sistema de infor-
mática e comunicação com computadores. Segundo 
o engenheiro da Fundação Padre Albino responsável 
pelas obras, Edegar Durigan Junior, faltam apenas algu-
mas intervenções, como ajustes, pintura da casamata 
(sala de tratamento), montagem das últimas peças da 
mobília, decoração e a fi nalização da sala onde o tomó-

grafo será instalado. “O aparelho já foi adquirido e em 
breve será colocado em sala específi ca para sua opera-
ção”, informou o engenheiro.

Na área externa, as obras no estacionamento e de 
paisagismo estão sendo fi nalizadas, faltando apenas a 
instalação dos pisos táteis de acessibilidade para orien-
tação de pessoas com defi ciência. Já a passarela de in-
terligação entre o Serviço e o HEC aguarda a conexão 
defi nitiva entre as duas unidades.

4ª Corrida Mr. Jhubi do Bem será dia 9 de fevereiro

Dia 9 de fevereiro será realizada a 4ª Corrida Mr. Jhu-
bi do Bem pró Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), 
com largada na Avenida Theodoro Rosa Filho, no Par-
que dos Ipês, a partir das 17 horas, com percurso de 
cinco e dez quilômetros. 

Nos dois percursos, na categoria geral feminino e mas-
culino, haverá entrega de troféus para os cinco primeiros 
colocados e para aos três primeiros por categoria, divididos 

por faixa etária. Já no percurso de dez quilômetros, além 
dos troféus, haverá premiação em dinheiro para os três 
primeiros na categoria geral feminino e masculino e serão 
entregues medalhas para todos os participantes da corrida. 

Inscrições e informações poderão ser obtidas atra-
vés dos sites www.runnerbrasil.com.br ou www.hospi-
taldecancerdecatanduva.com.br onde constam o regu-
lamento da corrida e os kits que serão entregues.

Garota de 9 anos doa seu cabelo para o HCC

CETEC doa leite para hospitais

Grupo Sonho Nosso faz doação de lacres para o HCC

Fundação presta homenagem ao 
Prof. Sérgio Bolinelli

A pequena Ana Beatriz Rodrigues Santaela, de 09 
anos, doou 31 cm do seu cabelo para o Hospital de 
Câncer de Catanduva (HCC). O cabelo foi recebido 
por Mariana Leite, que integra a equipe da Captação 
de Recursos da Fundação Padre Albino.

O curso de Radiologia do CETEC (Centro Educa-
cional Técnico), através dos alunos Ana Julia e Afon-
so, arrecadou 100 litros de leite entre a turma para 
doação ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC e 
Hospital Emílio Carlos. 

Do ato de entrega participaram o coordenador do 
curso, Prof. Sérgio, e representando o setor de Capta-
ção de Recursos, o funcionário Rafael Luzia.

Aparelho de tevê O HCC recebeu doação de um 
aparelho de televisão de 32 polegadas da Srª Ivanilde 
Martinasso Christante, da cidade de Ibirá. O aparelho 
foi adquirido com o total arrecadado num chá da tar-
de entre amigas.

O grupo “Sonho nosso”, formado por 16 amigas 
que se reúnem há 23 anos para comemorar aniversá-
rios, confraternizar-se e realizar ações solidárias, fez 

No dia 19 de dezembro último, a Diretoria Admi-
nistrativa da Fundação Padre Albino prestou home-
nagem ao Prof. Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli, diretor 
do Museu Padre Albino, entregando-lhe uma placa.

Na placa, a frase transmite o agradecimento da 
Fundação pelo trabalho e dedicação do Prof. Sérgio. 
“É uma honra para a Fundação Padre Albino home-
nagear alguém que, com tanto carinho e dedicação, 
cuida da memória da nossa Instituição. Seus momen-
tos conosco, seu cuidado com nosso legado e seu 
amor por nosso Patrono fazem com que nossa histó-
ria se eternize na mente e no coração das pessoas”. O 
presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos 
Rodrigues Amarante, disse que a homenagem seria 
feita no encerramento das comemorações dos 100 
anos da chegada de Padre Albino a Catanduva, mas 
infelizmente Prof. Sérgio não pode comparecer.

Prof. Sérgio Bolinelli foi admitido na Fundação em 
02/06/97 como Assistente do Prof. Brasil Procópio de 
Oliveira, primeiro diretor do Museu. Os dois monta-
ram o Museu Padre Albino, angariando peças na ci-
dade e região e colhendo depoimentos de pessoas. 
Com a morte prematura do Prof. Brasil, Prof. Sérgio 
assumiu a direção em 01/03/2004.

Também participaram da homenagem o superin-
tendente da Fundação, Reginaldo Donizete Lopes, 
e a gerente do Centro de Serviços Compartilhados, 
Cristiane Oliveira.

Na oportunidade, a menina disse o quanto gosta 
de ajudar o hospital e que essa é a segunda vez que 
doa seu cabelo para a instituição. “Eu quis fazer isso 
para ajudar. Deixo sempre meu cabelo crescer para 
doar. Eu amo ajudar as pessoas”, disse Ana Beatriz. 

nova doação de lacres ao Hospital de Câncer de Ca-
tanduva/HCC. Nessa campanha, iniciada em janeiro 
de 2018, elas contam com a colaboração de estabe-
lecimentos comerciais, como restaurantes e acade-
mias, e prédios residenciais, entre outros. Em março 
de 2018 o grupo fez a primeira doação.

A entrega dos 42 kg de lacres foi feita por San-
dra Miranda e Rose de Freitas, que disseram que a 
campanha continua e a intenção é sempre ampliá-la. 
O grupo “Sonho Nosso” é integrado por Ana Canozo, 
Deise Morelli, Doroty Gil, Drica Monteleone, Eliana 
Varini, Fatinha Gaiarim, Iara do Carmo, Janete Mor-
tati, Marilda Ceron, Paula Nascimbem, Regina Kassis, 
Rose de Freitas, Regina Santos, Sandra Belotti, Soraia 
Kassis e Vera Maniezzo.

Hall de entrada/recepção.

Sandra e Rose no ato de entrega dos lacres.

Campanha arrecadou 100 litros de leite.

Na homenagem, Prof. Sérgio, Dr. Amarante, Reginaldo 
e Cristiane.

Estacionamento. Interligação entre a Radioterapia/Hospital Emílio Carlos.
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