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NESTA EDIÇÃO:
• Mais uma cidade: a Associação 

Mahatma Gandhi agora fazendo 
a gestão de saúde também em 
Viradouro-SP

• Eventos: as ações desenvolvidas 
para comemoração das 
principais datas do período

• Visitas ilustres: as 
personalidades que visitaram o 
Hospital Mahatma Gandhi

Reportagem Especial

A IMPORTÂNCIA DA
HUMANIZAÇÃO
NO ATENDIMENTO
Humanizar é compreender que cada ser possui uma história de vida. Partindo 
dessa real condição o Mahatma Gandhi faz do tratamento humanizado o fator 
primordial no atendimento. -Pag 12

Depois de uma longa pausa motivada pela 
pandemia, o Café Colonial Dona Angola, em prol 
do Hospital Mahatma Gandhi, retorna em grande 
estilo. -Pag. 06

A VOLTA DO CAFÉ COLONIAL
Numa animada confraternização reunindo 
pacientes, colaboradores e diretoria, Hospital 
Mahatma Gandhi realiza sua tradicional festa 
junina. -Pag. 07

O ARRAIÁ DO MAHATMA GANDHI
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EVENTOS E HOMENAGENS MARCARAM O
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

CATANDUVA-SP

A Mulher, protagonista de sua história e que dia a dia 
se dedica com afinco e profissionalismo ao Hospital 
Mahatma Gandhi, merece todas as homenagens, 

todos os dias. 

Mas a comemoração do Dia Internacional da Mulher foi 
ainda mais especial, dividida em dois dias de programação, 
dias 7 e 8 de março, numa programação que envolveu 
distribuição de mimos, dinâmicas e até mesmo uma 
pausa para a beleza: todas as colaboradores tiveram um 
intervalo nas suas tarefas para visitarem o espaço da 
beleza que a instituição montou no seu anfiteatro, onde a 
empresa de cosméticos Mary Kay disponibilizou produtos 
e profissionais para deixa-las ainda mais belas. Também 
receberam aulas sobre como se maquiarem, com dicas e 
orientações importantes.

“Despertar nessas colaboradoras a beleza de ser mulher foi 
nosso principal objetivo. Muitas delas vivem uma rotina de 
trabalho que ainda envolve cuidar da casa e dos filhos. Não 
sobra tempo para cuidarem de si mesmas. Procuramos dar 
esse presente e ao mesmo tempo despertar nelas a importância 
de cuidar-se com carinho”, afirmou a Coordenadora de 
Recursos Humanos Daniela Pretti.

DOIS DIAS DE EVENTOS MARCAM O DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER NO

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

MARICÁ-RJ

FLORIANÓPOLIS-SC

Na UPA Continente, também gerida pela Associação 
Mahatma Gandhi, o Dia Internacional da Mulher foi 
comemorado com confraternização e distribuição 

de plantas suculentas para todas as colaboradoras.

EMOÇÃO, CONFRATERNIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE PLANTAS EM FLORIANÓPOLIS.

SERRA-ES

A Associação Mahatma Gandhi, por meio da gestão do 
Complexo Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, pro-
moveu um circuito funcional para as colaboradoras 

das unidades geridas, em comemoração à Semana da Mulher. 
 
A programação “Circuito Elas” aconteceu na orla da la-
goa de Araçatiba, na cidade de Maricá, contando com 
atividades como zumba, ginástica na areia, pales-
tra motivacional, dia da beleza e bem-estar e lanches. 
 
“Nós fizemos questão de realizar esse evento integrando 
todas essas unidades de saúde porque somos mulheres 
que lutamos muito para estar onde estamos. Mulheres 
que inspiram muitas outras a lutarem. Precisamos resistir 
e persistir. Agradeço a todos que colaboraram com a reali-
zação deste evento que foi um grande sucesso”, destacou a 
diretora administrativa da Associação Mahatma Gandhi do 
Complexo Maricá, Larissa Cordeiro.

CIRCUITO FUNCIONAL MARCA A
PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL

DA MULHER EM MARICÁ-RJ

No dia que lembra a luta histórica das mulheres 
para terem suas condições equiparadas às dos 
homens, a administração da UPA de Carapina 

(Serra-ES) preparou o varal dos desejos com intuito de 
estimular a reflexão de todos os colaboradores. No varal, 
que representou uma árvore dos desejos, os profissionais 
eram chamados a pendurar seus desejos, o que almejavam 
para o “agora” ou “futuro”.

Bilhetes sobre companheirismo, harmonia e união foram 
os mais registrados no varal. O que demonstra que as 
mulheres anseiam por sentimentos em que o respeito e a 
igualdade estão inseridos.

VARAL DOS DESEJOS NA HOMENAGEM DE SERRA 
NO DIA DA MULHER
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O último dia 10 de 
julho foi um do-

mingo diferente para os 
pacientes do setor SUS 
do Hospital Mahatma 
Gandhi, que participa-
ram de uma atividade 
extramuros de extrema 
importância no trata-
mento humanizado utili-
zado pela instituição.

Na ocasião, os mesmos participaram do espetáculo apre-
sentado pelo Ateliê Teatro do SESC de Catanduva, com o 
tema “A Princesa Que Tudo Sabia... Menos Uma Coisa”.

Essa ação tem como objetivo promover a inclusão social 
e desmistificar o estigma relacionado ao portador de trans-
torno mental. 

*As imagens estão desfocadas para preservar a privacidade 
dos pacientes.

PACIENTES SUS PARTICIPAM DE ATIVIDADE 
EXTRAMUROS NO SESC CATANDUVA

MARICÁ-RJ

Enfermeiros e téc-
nicos de enferma-

gem da maternidade 
e pediatria do Hospi-
tal Municipal Conde 
Modesto Leal (HM-
CML), que tem gestão 
compartilhada com 
a Associação Mahatma Gandhi - Complexo Maricá-
-RJ,  receberam treinamento em atualização de técni-
cas e cuidados na inserção  e manutenção do Cateter 
Central de Inserção Periférica (PICC). A capacitação 
aconteceu no Campus II da Faculdade de Vassouras, 
Unidade Maricá, reunindo cerca de 100 profissionais.   
 
Na ocasião, foram apresentados os membros da comis-
são de PICC do HMCML, que irão iniciar a utilização da 
terapêutica em pacientes da maternidade e pediatria. 
O encontro foi promovido através da gerência multidis-
ciplinar do Complexo Maricá da Associação Mahatma 
Gandhi, da direção de enfermagem do HMCML, com o 
apoio do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e coor-
denações de enfermagem da maternidade e pediatria.   

TREINAMENTO SOBRE PICC 
PARA ENFERMAGEM

CATANDUVA-SP

Neste semestre 
teve início o está-

gio dos alunos do quin-
to ano de psicologia do 
Instituto Municipal de 
Ensino Superior de Ca-
tanduva com o Hospi-
tal Mahatma Gandhi, no setor feminino da instituição.

Este estágio já faz parte do Acordo de Cooperação com 
IMES Catanduva, que tem por objetivo estabelecer as con-
dições indispensáveis para a realização de Estágio Curricu-
lar dos alunos da Instituição de Ensino junto ao Hospital 
Mahatma Gandhi, entendido o Estágio como uma Estra-
tégia de Profissionalização que integra o processo Ensino e 
Aprendizagem.

O Termo de Compromisso de Estágio, que decorre do 
Acordo de Cooperação firmado entre o Hospital e a Insti-
tuição de Ensino, explicita o Estágio Curricular Obrigatório, 
firmado este a cada período de estágio do aluno.

ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O IMES 
CATANDUVA

CATANDUVA-SP

Desde abril come-
çaram a ser cele-

bradas, mensalmente, 
Santa Missa no an-
fiteatro do Hospital 
Mahatma Gandhi, 
aberta para pacientes 
e colaboradores, em 
participação opcional.

As missas são celebradas pelo Padre Tales Eduardo Gas-
parini, da Paróquia São Paulo Apostolo, da Vila Sotto, 
onde localiza-se a instituição. 

O Hospital Mahatma Gandhi não restringe nenhum tipo 
de doutrina religiosa, sendo que a instituição abre espaço 
também para os grupos espiritas e evangélicos, que desen-
volvem suas ações rotineiramente aos pacientes, de acordo 
com a opção de cada um deles.

CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA NO HOSPITAL 
MAHATMA GANDHI

CATANDUVA-SP

O Hospital Mahatma Gandhi agradece o CEI – Colégio Educacional 
Interativo – Sistema COC de Ensino, que realizou belíssima 
campanha de arrecadação de leite com os alunos da instituição.

No total foram arrecadados 234 litros, que estão sendo de extrema 
importância para a instituição.

“Agradecemos os alunos e a diretoria do COC por esta iniciativa. 
Utilizamos mensalmente cerca de 1.200 litros de leites na alimentação dos 
nossos pacientes e ações como essa muito nos ajudam para manter pleno 
funcionamento do Hospital”, afirma Dr. Luciano Lopes Pastor, Presidente do 
Hospital Mahatma Gandhi.

SISTEMA COC DE ENSINO ARRECADA 234 LITROS DE LEITE
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VISITAS ILUSTRES

DEPUTADA ESTADUAL ADRIANA BORGO

Uma ilustre visita recebida pelo HMG foi da Deputada Estadual Adriana Borgo 
(PROS), que conversou com a diretoria, visitou as instalações do hospital 
se mostrou impressionada com toda a estrutura da instituição: “estou 

maravilhada com tudo o que vi aqui hoje. O Hospital Mahatma Gandhi é uma referência 
no tratamento de transtornos mentais e dependência química. Parabéns a todos”.

A Deputada foi recebida pelo presidente da Associação Mahatma Gandhi, Dr. 
Luciano Lopes Pastor, vice-presidente Marcelo Bauab de Carvalho e pelo gestor 
do HMG, Benê Rodrigues. Na oportunidade recebeu uma solicitação de verbas 
e incentivos governamentais para importantes ações em prol da instituição. 
A nobre Deputada se prontificou a se empenhar na busca desses recursos.

FERNANDO HADDAD

0 Hospital Mahatma Gandhi recebeu a visita do candidato ao Governo 
do Estado de São Paulo pelo PT (Partido dos Trabalhadores) 
Fernando Haddad. O ex-Ministro e ex-prefeito da capital paulista 

estava acompanhado do presidente nacional do partido, o ex-ministro 
e ex-prefeito de São Bernardo do Campo-SP, Luiz Marinho, além da ex-
deputada estadual Beth Sahão, o ex-prefeito de Catanduva Félix Sahão Jr., 
os Vereadores Marquinhos Ferreira e Taise Braz e o secretário da Apeoesp, 
Leandro Alves de Souza, além de membros da sua assessoria e imprensa.

Haddad foi anfitrionado pelo presidente da Associação Mahatma Gandhi, 
Dr. Luciano Lopes Pastor, pelo vice-presidente Marcelo Bauab, diretores 
Marcos Nishiyama e Marcio Humel, e pelo gestor Benê Rodrigues.

DEPUTADO FEDERAL LUÍS MIRANDA

Hospital Mahatma Gandhi teve a honra de receber a visita 
do Deputado Federal Luis Miranda, acompanhado do 
jornalista Jurandir Godoy Bueno. O Deputado foi recebido 

pela Diretoria da instituição e tomou conhecimento da história 
do Hospital, bem como das carências e necessidades, além dos 
projetos e planos que dependem do apoio dos órgãos federais.

DEPUTADO ESTADUAL MÁRCIO DA FARMÁCIA

O Deputado Estadual Márcio Paschoal Giudicio, mais conhecido 
como Márcio da Farmácia, esteve visitando o Hospital Mahatma 
Gandhi acompanhado pelo dr. Sinval Malheiros. Foi recebido 

pelo Presidente da instituição, Dr. Luciano Lopes Pastor e demais 
membros da diretoria, incluindo o vice presidente Marcelo Bauab e 
os diretores Marcio Humel, Jean Paes de Oliveira e Marcos Nishiyama.

EX-DEPUTADO FEDERAL CÂNDIDO 
VACCAREZZA

O Mahatma Gandhi também recebeu a visita do político Cândido 
Vaccarezza, candidato a Deputado Federal pelo Avante. É 
considerado um dos políticos que mais conseguiu emendas 

para a saúde em Catanduva durante os dois mandatos em que atuou 
como Deputado na Câmara Federal. Renomado médico ginecologista e 
obstetra, Vaccarezza foi recebido pelo presidente do Hospital Mahatma 
Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor, pelo vice-presidente Marcelo Bauab 
de Carvalho e o gestor do HMG, Benê Rodrigues. Estava acompanhado 
do vereador Marquinho Ferreira e pelo presidente do Sindicato 
Empregados Estabelecimentos Saúde Catanduva, José Vendramini.
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O auditório da Prefeitura Municipal de Catanduva foi 
palco de uma homenagem realizada durante visita téc-
nica do Ministério da Saúde, com a presença do Dr. 

Raphael Câmara Medeiros Parente, Secretário de Atenção 
Primária à Saúde.

O motivo da visita foi por conta do programa Previne Brasil do 
Ministério da Saúde, que tem como objetivo acompanhar alguns 
indicadores qualitativos e quantitativos para avaliar a Atenção 
Primária à Saúde do município e mediante essa avaliação fazer 
repasses de recursos financeiros para o município.

O município de Catanduva, na faixa populacional de 100 a 500 
mil habitantes foi avaliado pelo Ministério da Saúde e está na 
quarta colocação entre todos os municípios do Brasil nes-
sa faixa populacional. O Secretario, que está visitando esses 
municípios que tiveram as melhores colocações, que foram os 
melhores avaliados, veio até Catanduva, onde a saúde pública 
é gerida pela Associação Mahatma Gandhi, para parabenizar 
toda a equipe, tanto os profissionais como a equipe da Atenção 
Primaria e a Secretaria de Saúde e conhecer nossa experiência, 
nossa forma de organização e o que o município tem feito para 
alcançar essa avaliação tão positiva, fazendo questão de conhe-
cer pessoalmente e parabenizar toda a equipe como um reco-
nhecimento pelo trabalho que vem sendo realizado.

Catanduva, município paulista com 123.114 habitantes, está 
em quarto lugar no ranking nacional de desempenho da Aten-
ção Primária à Saúde (APS), tendo garantido o Indicador Sintético 
Final (ISF) de 8,18. A métrica é monitorada pelo Ministério e re-
presenta a soma de sete indicadores que garantem um melhor 
serviço à população. O município possui 82,1% de cobertura de 
APS e o total de 101.083 usuários cadastrados. Destes, 79.741 
em equipes de Saúde da Família. Catanduva conseguiu um bom 
desempenho no primeiro quadrimestre de 2022, com destaque 
nos indicadores de pré-natal, Gestante Saúde Bucal, Cobertura 
Polio e Penta e Hipertensão arterial.

“Ficamos muito orgulhosos de saber que estamos entre os 5 me-

DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CATANDUVA, GERIDA PELA ASSOCIAÇÃO 
MAHATMA GANDHI, OBTÉM 4ª COLOCAÇÃO ENTRE TODOS OS MUNICIPIOS DO BRASIL E RECEBE 

HOMENAGEM DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

lhores municípios avaliados 
no ranking do Previne Bra-
sil. É reflexo de um trabalho 
diário e incansável de toda 
a equipe. Cada indicador 
que fazemos subir o mí-
nimo possível é um passo 
grande e esperamos conti-
nuar nos superando, quem 
sabe sendo avaliados um 
dia como melhor município 
do país todo nos indicado-
res”, aposta o Secretário Municipal de Saúde de Catanduva, Ro-
drigo das Neves Cano. 

A diretora técnica da Saúde do município de Catanduva, Cami-
la de Santis, aposta no investimento em capacitações como uma 
das estratégias responsáveis pelo desempenho do município. 
“Além disso, definimos reuniões bimestrais com enfermeiros, mé-
dicos e dentistas para monitoramento dos indicadores. Pactuamos 
fluxos que facilitaram o entendimento das inconsistências dos dados 
em relação ao sistema próprio do município e também com relação 
ao e-gestor”, afirmou.

Na ocasião, a equipe da secretaria de saúde municipal apontou 
êxitos e dificuldades na atuação do município pela atenção pri-
mária e também pôde tirar dúvidas com os técnicos ministeriais 
para mais avanços na gestão local.

Segundo o Secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael 
Câmara, a presença do Ministério no município não refletiu ape-
nas o objetivo de parabenizar a cidade, mas de apoiá-la. “Viemos 
não só para prestigiar Catanduva, mas também aprender e apoiar 
vocês a partir dessa escuta. Para nós, a experiência que vocês nos 
contam é um momento também muito rico. É assim que conhece-
mos os detalhes do que vivem, de como trabalham, e quais são os 
desafios locais. E isso importa no momento de pensar e avançar nas 
políticas” garantiu Câmara.

“Nos sentimos honrados e orgulhosos em receber a equipe técnica 
do Ministério da Saúde e da quarta posição conquistada em todo 
o Brasil nessa faixa populacional, pois indica que o trabalho que a 
Associação Mahatma Gandhi realiza em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Saúde está no caminho certo e vem dando resultados 
tão significativos. Parabenizamos toda a nossa equipe pelo esfor-
ço e dedicação, com a certeza de que estramos trilhando um cami-
nho que busca a excelência no atendimento à saúde da população 
catanduvense”, afirma o Coordenador Técnico da Associação 
Mahatma Gandhi, Tiago Silva.

O Hospital Mahatma Gandhi recebeu, na 
ocasião, ilustres visitantes do Ministé-

rio da Saúde: Dr. Raphael Câmara Medeiros 
Parente, Secretário de Atenção Primária e Dr. 
Raphael Bernardon, Coordenador Geral de 
Saúde Mental/Álcool e Outras Drogas.

Eles estiveram em Catanduva por conta do 
programa Previne Brasil e fizeram questão de 
aproveitar a visita para conhecer o Hospital 
Mahatma Gandhi, hoje uma referência em 
tratamento de transtornos mentais e depen-
dência química. Foram recebidos pelo Presi-
dente da instituição, Dr. Luciano Lopes Pastor 

e membros da diretoria: Marcelo 
Bauab de Carvalho (vice-presi-
dente), Marco Roberto Nishiya-
ma (Diretor Financeiro), Jean 
Paes de Oliveira (Diretor de Ope-
rações da Associação Mahatma 
Gandhi) e Benê Rodrigues (Ges-
tor do Hospital Mahatma Gandhi). 
Os visitantes estiveram acompa-
nhados do Secretário Municipal 
de Saúde, Rodrigo das Neves 
Cano. Após um encontro com a 
diretoria, onde tomaram conheci-
mento do trabalho realizado e das 
dificuldades que a instituição enfrenta devido 
a defasagem de repasse do SUS, visitaram as 
instalações e se apresentaram para colabo-

radores do Hospital, no anfiteatro, onde Dr.      
Rafael Bernardon abordou a importância da 
instituição no cenário da saúde mental no Bra-
sil e respondeu perguntas dos presentes.

DR. RAPHAEL CÂMARA E
DR. RAFAEL BERNARDON
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CAFÉ COLONIAL DONA ANGOLA 
VOLTA DEPOIS DE DOIS ANOS

DE PANDEMIA

Sucesso absoluto marcando a volta do Café Colonial 
Dona Angola, realizado na área verde do Hospital 
Mahatma Gandhi, com renda revertida em prol da 

instituição, depois de dois anos de interrupção, em função 
da pandemia.

Com venda de convites esgotada e obedecendo os 
distanciamentos necessários, o Café voltou com ainda mais 
opções de um delicioso buffet com sabor de campo.

O evento esteve sob responsabilidade da nutricionista 
Priscila Castellá e sua equipe de cozinha do Mahatma, o 
coordenador Emerson Gonçalves e equipe de Captação 
de Recursos e Eventos e o coordenador da Dona Angola, 
Fernando Daltin e equipe.

O evento foi abrilhantado pelo trio Máquina do Tempo, 
que desfilou um maravilhoso repertório que passou pelos 
mais diversos sucessos musicais.

“Voltar com o Café Colonial é motivo de alegria para todos 
nós”, afirmou o presidente do Hospital Mahatma Gandhi, 
Dr. Luciano Lopes Pastor, acrescentando que                           “desta 
forma criamos uma aproximação da comunidade com a nossa 
instituição e toda a renda é revertida 
para as despesas com pacientes SUS. 
Agradecemos cada um dos convidados 
que adquiriram seus convites, assim 
como a imprensa que nos prestigiou 
divulgando o evento. Continuaremos 
com o calendário mensal e procurando 
melhorar a cada edição do café”.
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“ARRAIÁ DO MAHATMA” REÚNE PACIENTES,
COLABORADORES E DIRETORIA

No último dia 29 de junho o Hospital Mahatma 
Gandhi realizou a sua tradicional festa junina, 
depois de uma pausa de dois anos, em função 

da pandemia. E o “arraiá” voltou em grande estilo, com 
o pátio todo decorado com temas juninos.

A festa foi exclusiva para pacientes (SUS, particulares 
e convênios), colaboradores e diretoria, que numa bela 
confraternização desfrutaram de horas agradáveis, 
que também são importantes para a socialização 
dentro do processo de humanização adotado pela 
instituição no tratamento utilizado com os pacientes.

Barracas típicas serviam galinhada, pipoca, 
cachorro-quente e uma grande variedade de bolos e 
doces, além de refrigerantes, chocoloate e quentão 
sem álcool. Tudo preparado com extrema dedicação 
pela cozinha do Hospital. “Para o Hospital Mahatma 
Gandhi é importante a realização de eventos como esse, 
pois vai ao encontro à nossa filosofia de um tratamento 
humanizado. Unimos esforços, com o empenho de 
todas as coordenadorias, e organizamos esta linda 
festa. É emocionante ver todos os 
pacientes felizes e se divertindo de 
forma saudável, contando com o 
acompanhamento de profissionais 
e confirmando nosso slogan de 
que ´Uma Nova Vida é Possíveĺ ”, 
afirma Dr. Luciano Lopes Pastor, 
presidente da instituição.
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A CIPA da Associação Mahatma Gandhi (Catandu-
va-SP) realizou uma série de ações ao longo do 
Abril Verde, voltado para a conscientização da 

importância da segurança e da saúde do trabalhador 
brasileiro.

Um dos eventos aconteceu no Anfiteatro Amil Zákia, 
no Hospital Mahatma Gandhi, com abertura do setor de 
Fisioterapia e profissionais de Educação Física da instituição.

O ponto alto foi a 
apresentação do grupo 
teatral Os Bardoso, 
que realizou um jogo de 
improviso envolvendo 
todos os colaboradores 
presentes, levando a 
informação através da 
descontração.Foi uma 
bela reunião de todos 
esses profissionais que 
abraçaram a causa 
do Abril Verde, assim       
como de todas as 
ações desenvolvidas 
pela instituição.

CIPA REALIZA EVENTO DO ABRIL VERDE COM 
INFORMAÇÃO E DESCONTRAÇÃO

CATANDUVA-SP

Um novo projeto que visa a qualidade física e emocio-
nal através da acupuntura, terapia originária 
da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), já 

é realidade para os colaboradores do Hospi-
tal Municipal Conde Modesto Leal, em Ma-
ricá-RJ, gerido pela Associação Mahatma 
Gandhi. O projeto idealizado pelo setor de 
fisioterapia e quem já passou pelo aten-
dimento, que inclui técnicas de acupuntu-
ra e a coadjuvantes como auriculoterapia, 
moxa e ventosa, relata melhoras significativas. 
 
A coordenadora de fisioterapia do HMCML, Ma-
gali Clara, explicou que a primeira fase, que irá du-
rar três meses, vai contemplar 15 profissionais que atuam na unidade. 

 
“Os critérios de inclusão 
no projeto foram trabalha-
dores que apresentavam 
quadro de dor ou psicos-
somáticos. Os colaborado-
res têm idade de 36 a 65 
anos e as queixas foram 
avaliadas pelo profissio-
nal acupunturista inician-
do um tratamento com 
abordagem da Medicina 

Tradicional Chinesa, através de atendimentos com duração de 30 a 40 
minutos, variando de acordo com a complexidade das intervenções”. 
 
Porém este tem um olhar especial porque é voltado para cuidar de quem 
cuida, nossos colaboradores.

EM MARICÁ PROJETO DE ACUPUNTURA 
PARA OS COLABORADORES 

MARICÁ-RJ

A UPA Catanduva, gerida pela Associação Mahatma Gandhi, reto-
mou as reuniões da nova Comissão de Segurança do Paciente. 
Com a presença de representantes de todas as áreas, foi apresen-

tado o novo plano de segurança do paciente na Unidade de Pronto Aten-
dimento, de acordo com as normas da resolução – RDC nº 36, de 25 de 
julho de 2013 do Ministério da Saúde e tendo como base o Documento 

de Referência para o Pro-
grama Nacional de Segu-
rança do Paciente. 

Na ocasião foi discuti-
do o novo protocolo de 
identificação correta do 
paciente que será im-
plementado após treina-
mento com todos os co-
laboradores da unidade.

NOVA COMISSÃO DE SEGURANÇA DO 
PACIENTE DA UPA CATANDUVA

CATANDUVA-SPNo último dia 06 de maio, toda beleza e encanto materno tomou 
conta do Hospital Mahatma Gandhi, que realizou evento come-
morativo ao Dia das Mães.

Liderado pela Coordenadora de Recursos Humanos, Daniela Pretti, o 
evento foi dividido em duas versões, uma as 9 horas da manhã e outra as 
15 horas, atingindo assim todas as colaboradoras dos diversos turnos.

O evento aconte-
ceu na área ver-
de da loja Dona 
Angola. Além de 
um delicioso café, 
ainda contou com 
a parceria do SESC 
Catanduva, que 
coordenou uma 
ação meditativa. 
Também teve sor-
teio de brindes, 
apresentação de 
um emocionante 
vídeo mostrando 
todas as colaboradoras mães, com seus filhos. Para encerrar, cada uma 
das mães recebeu um mimo, desta vez um elegante par de brincos.

DIA DAS MÃES NO HOSPITAL 
MAHATMA GANDHI

CATANDUVA-SP

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA Catanduva viveu uma situa-
ção diferente do habitual, com o nascimento de uma criança.

Juliana Correia Barbosa, 27 anos, em 36ª semana de 
gestação, deu entrada na unidade com contrações e 

posteriormente em trabalho de parto.  

Imediatamente foi atendida 
por Dra. Izabela Dias 

Brugugnoli e Dra 
Laryssa Vivi (pedia-
tra), que realizaram 
o parto vaginal e os 
primeiros cuidados 
com o bebê, um me-

nino, com 2.425 kg, 45 
cm, corado e de aspecto 

PARTO EM PLENA UPA CATANDUVA

CATANDUVA-SP

saudável. Logo após Ju-
liana e o recém-nasci-
do foram transferidos 
para o Hospital Padre 
Albino pelo SAMU.

“Foi um momento muito 
emocionante e confirma 
a eficiência e a rapidez 
de nossa equipe. Uma 
criança nascer dentro 
das nossas dependên-
cias, pelas mãos dos 

nossos profissionais tem um significado muito especial para todos nós que dia-
riamente nos empenhamos no atendimento da população”, afirmou Adriano 
César de Araújo, Gerente Administrativo da UPA Catanduva, gerida pela 
Associação Mahatma Gandhi.
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A Associação Mahatma Gandhi iniciou a gestão de saú-
de em mais uma cidade: Viradouro, no interior de São 
Paulo, cuidando do Serviço de Saúde junto ao Pronto 

Atendimento Municipal.

Viradouro é um município brasileiro do estado de São Paulo 
que se destaca pelo turismo e conta com uma população esti-
mada em 20 mil habitantes. Possui uma área de 217,726 km².

Mahatma Gandhi está presente em cinco estados brasileiros, 
fazendo a gestão de saúde em 18 cidades brasileiras.

MAHATMA GANDHI EM 
VIRADOURO-SP

VIRADOURO-SP

BOAS NOTÍCIAS DO
HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Após receber o recurso, via fun-
do municipal, oriundo de Emenda 
Parlamentar Federal destinada ao 

Hospital Mahatma Gandhi, respaldado na 
Deliberação CIB 68/2022 a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, reuniu-se com a diretoria e 
o gestor do hospital, avaliaram um dos pro-
jetos, desenvolvidos durante o planejamento 
estratégico, escolhendo o de maior urgência 
para a aplicação do recurso no momento.

Desde de 2020 o hospital buscava em 
diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde 
um recurso para atender a notificação da 
VISA, apontando melhorias necessárias na 
estrutura física do hospital, visando sempre 
melhorar as condições de trabalho dos 
colaboradores e a assistência aos pacientes.

Vale ressaltar que a atual diretoria vem 
trabalhando junto aos órgãos públicos 
em busca de recursos para manutenção 
da estrutura física, no entanto o último 
reajuste da tabela SUS para os hospitais 
psiquiátricos foi em dezembro de 2017, 
passando a diária de R$ 42,80 para R$ 82,40.  
Para conhecimento da população, mesmo 
o hospital Mahatma Gandhi tendo um 
contrato de gestão municipal, uma vez que o 
financiamento do SUS funciona pelo sistema 
tripartite: participação da União, do Estado 
e do Município. Somos referência em média 

complexidade hospitalar 
psiquiátrica, cujos leitos 
são ofertados e regulados 
pelo sistema CROSS para 
seus munícipes e para os 
demais 102 municípios 
na abrangência do 
Departamento Regional 
de Saúde de São José do Rio Preto- DRS 15, 
que somam 1.570.421 habitantes.

Diante do exposto o objeto principal deste 
convênio de 12 meses, será destinado ao 
custeio de reforma de setores hospitalares 
destinados direta ou indiretamente ao 
atendimento de pacientes com sofrimento ou 
transtornos mentais e/ou com necessidades 
de saúde decorrentes do uso de álcool, crack 
e outras drogas.

Serão contempladas as seguintes áreas 
com a reforma e adequações: lavanderia; 
área do serviço de higiene e limpeza; área 
de convivência de religiosidade; sanitários 
do campo de futebol; oficina de artefatos de 
concreto; varanda área de lazer e atividades 
supervisionadas; academia de ginástica; 
oficina de manutenção; jardim CTO; portões 
de acesso do centro de terapia ocupacional; 
área de serviço da manutenção; pátio da 
área de serviço da manutenção; quadra de 
vôlei; campo de futebol e muros do campo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA, JUNTO 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FIRMA 
CONVÊNIO COM HOSPITAL MAHATMA GANDHI

de futebol.

O Hospital Mahatma Gandhi foi fundado 
em 1968 em uma área de 72.000 m², conta 
hoje com uma área construída de 9.469,07 
m², onde estão distribuídos 05 postos, neles 
estão distribuídos 155 leitos psiquiátricos. 
Sendo destes 138 leitos SUS. Ou seja, dispo-
nibiliza 89% dos seus serviços ao SUS.

Essa é uma boa notícia para nossa popu-
lação e região do colegiado de Catanduva, 
lembrando mais uma vez que os recursos re-
passados pela Secretaria Municipal de Saúde 
são frutos de Emenda Parlamentar Federal, 
originados para o Hospital Mahatma Gandhi 
e cuja Prefeitura Municipal faz o encaminha-
mento e o acompanhamento do referido re-
curso. Sai ganhando a população que faz uso 
de tratamento psiquiátrico e dependência 
química e, principalmente, Catanduva que 
pode se orgulhar de contar com uma insti-
tuição que é referência nacional em seu seg-
mento.

CATANDUVA-SP

Sempre visando vantagens para seus colaboradores, a 
Associação Mahatma Gandhi implantou em Catanduva o 
sistema de convênio através de cartão, com a comodida-

de de poder conferir o saldo através do aplicativo da institui-
ção.

Agora não precisa mais de requisição. Todas as compras em 
nossos convênios serão através desse cartão. Limite total de 
consumo de até 20% do seu salário básico. 

Outra comodidade implantada foi a substituição da cesta bá-
sica por cartão no valor de R$ 150,00 que pode ser utilizado 
em todos os supermercados da cidade de Catanduva-SP.

MAHATMA LANÇA CARTÃO DE 
CONVÊNIO EM CATANDUVA
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Os colaboradores pais do Hospital Mahatma Gandhi ganharam 
uma comemoração especial por ocasião do Dia dos Pais. Tudo 
começou com uma sessão pipoca matinal, onde os homenagea-

dos ganharam um balde de pipocas, assistiram ao filme “Uma lição de 
amor”. Depois da exibição do filme, que provoca uma reflexão sobre a 
missão de ser pai, foram sorteados brindes para os participantes.

A sessão pipoca continuou na parte da tarde, quando foi realizada uma 
dinâmica sobre a importância de ser pai, seguida da apresentação do ví-
deo “Você está sendo observado” e mais sorteios de brindes.

“Foi uma singela homenagem aos 
nossos colaboradores que se de-
dicam com afinco em suas profis-
sões e exercem a nobre missão de 
serem pais, destacando os valores 
humanos tão prezados por nossa 
instituição”, afirma Dr. Luciano 
Lopes Pastor, presidente do 
Hospital Mahatma Gandhi.

DIA DOS PAIS COMEMORADO COM SESSÃO 
PIPOCA, DINÂMICAS E PRÊMIOS

CATANDUVA-SP

Entre os dias 19 e 20 de maio, 
a Coordenação da Upa 
Continente – Florianópolis-SC, 

gerida pela Associação Mahatma 
Gandhi, proporcionou aos seus 
colaboradores a Semana da 
Enfermagem, com Coffe Break em 
reconhecimento aos ‘Guardiões da 
Vida’: enfermeiros, enfermeiras, 
técnicos, técnicas de Enfermagem. 
A temática Semana esteve presente 
no mural e foi feita a entrega de mimos em nome da Instituição.

FLORIANÓPOLIS REALIZA 
SEMANA DA ENFERMAGEM

FLORIANÓPOLIS-SC

O Hospital Mahatma Gandhi agradece os alunos do 2º ano do En-
sino Médio do Colégio São Mateus, assim como a diretoria da 
escola, que realizaram uma empenhada campanha do agasalho, 

destinando parte dos arrecadados para nossa instituição.

A ação contou com o 
apoio da professora de 
Língua Portuguesa Mi-
lena e da coordenadora 
pedagógica Cristiane 
Righeti.

“Agradecemos os alunos 
e a Escola São Mateus 
por essa importante 
iniciativa que muito 
está aquecendo nossos 
pacientes neste inver-
no. São demonstrações 

como essa que demonstram o alto nível de conscientização solidária desses 
jovens e da direção da escola. Nosso muito obrigado”, comenta Dr. Luciano 
Lopes Pastor, Presidente do Hospital Mahatma Gandhi.

COLÉGIO SÃO MATEUS REALIZA CAMPANHA         
DO AGASALHO PARA OS PACIENTES                        

DO MAHATMA GANDHI

CATANDUVA-SP

Em comemoração pela semana da enfermagem, a Associação 
Mahatma Gandhi - Complexo Maricá, promoveu uma noite de ho-
menagens com direito a troféus para enfermeiros e técnicos de en-

fermagem das unidades de saúde geridas no município, no Estado do 
Rio de Janeiro. A comemoração que teve como tema “as estrelas da en-
fermagem”, aconteceu na Fazenda Pública Joaquín Pinero, em Maricá. 
 
“Realizamos esse encontro com muito carinho no intuito de agradecer os 
profissionais da enfermagem pelo empenho e dedicação à saúde. Junto 
com os gestores de cada unidade, levantamos alguns nomes para ho-
menagens, porém esten-
demos a todos os profis-
sionais nossa admiração 
e respeito pelo trabalho 
realizado todos os dias”, 
destacou a diretora admi-
nistrativa da Organização 
Social Mahatma Gandhi, 
em Maricá, Larissa Cordei-
ro. Foram homenageados 
dois profissionais de cada 
unidade de saúde, além de 
seus gestores.

ENFERMAGEM DE MARICÁ É HOMENAGEADA 
EM EVENTO COMEMORATIVO 

MARICÁ-RJ

No último dia 12 de maio, 
quando se comemora o 
Dia do Enfermeiro e Dia 

Mundial da Enfermagem, a As-
sociação Mahatma Gandhi pro-
gramou uma Santa Missa como 
um ato de fé em homenagem a 
esses profissionais que estão na 
linha de frente da saúde.

A Missa foi celebrada pelo Padre 
Tales Eduardo Gasparini, da Pa-
róquia São Paulo Apóstolo, da Vila 
Sotto, e aconteceu no Auditório 

Amil Zákia, no Hospital Mahatma Gandhi.

Vários momentos emocionantes marcaram a celebração, como o ofertó-
rio, onde colaboradores do Hospital apresentaram instrumentos de tra-
balho: jaleco, estetoscópio e medidor de pressão. Também emocionou a 
todos um vídeo apresentado no final sobre a missão desses profissionais, 
culminando com a frase “Salve uma vida e você é um herói. Salve 100 
vidas e você é um Enfermeiro”.

SANTA MISSA MARCA O DIA DO ENFERMEIRO 
NO HOSPITAL MAHATMA GANDHI

CATANDUVA-SP

A Associação Mahatma Gandhi foi uma das instituições, que atra-
vés da solidariedade e empatia, estiveram na cidade de Petrópo-
lis-RJ entregando doações para as vítimas das chuvas. Foram do-

adas mais de cinco toneladas de alimentos, além de água e produtos 
para higiene pessoal. A ação solidária contou com o apoio da Gestão 
Administrativa das Unidades de Saúde do Complexo Maricá-RJ e da 
Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) de Maricá. As doações foram entregues em locais de amparo aos 
desabrigados e voluntários. 

“Não será possível apagar essa triste tragédia, apenas buscar colaborar com 
essa rede de solidariedade na cidade. Nós enquanto instituição que cuida de 
vidas, sentimos muito por todas as perdas. Agradecemos a todos os volun-
tários e doações realizadas. Parabéns a todos os nossos colaboradores de 
Maricá por esta linda iniciativa”, comentou o Presidente da Associação 
Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor. 

SAMU - Desde o dia após os deslizamentos e alagamentos em  Petrópolis 
(16), a coordenação de base e colaboradores do SAMU Maricá se torna-
ram voluntários, diariamente, no resgate de vítimas e apoio às buscas 
pelos soterrados. 

É a Associação Mahatma Gandhi sempre integrada e solidária as popu-
lações carentes e nos momentos de tragédia em que se faz necessário 
oferecer todo o apoio necessário.

MAHATMA GANDHI ENTREGA 5 TONELADAS 
DE DONATIVOS PARA AS VÍTIMAS DAS 

CHUVAS EM PETRÓPOLIS

MARICÁ-RJ
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O Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá/ RJ, que tem 
gestão compartilhada com a Associação Mahatma Gandhi, ga-
nhou inovação e modernidade para o atendimento em sua ma-

ternidade. A direção do Complexo Maricá da OS realizou a compra de 
um berço aquecido de Cuidado Intensivo Neonatal. A equipe de enfer-
magem recebeu treinamentos clínicos por enfermeira especialista e já 
estão aptos para o manuseio do aparelho em benefício aos pacientes. 
 
Embora já existissem na maternidade outros equipamentos similares, 
os mesmos já estavam ultrapassados e esse novo equipamento eletro 
médico é dotado de um sistema de aquecimento por calor radiante, no 
comprimento de onda infravermelho, que atua sobre o leito para aqueci-
mento e manutenção da temperatura corporal de recém-nascidos.

MATERNIDADE DE HOSPITAL EM MARICÁ 
RECEBE BERÇO AQUECIDO PARA CUIDADOS 

DE RECÉM-NASCIDOS 

O Hospital Mahatma Gandhi foi escolhido pela rede de lojas Havan 
para a campanha Troco Solidário da loja de Catanduva-SP.

O troco solidário é uma iniciativa da Havan, que conta com a parti-
cipação dos clientes para arrecadar doações para entidades e instituições 
nas cidades onde está inserida.

Ao pagar suas compras com dinheiro o cliente é convidado pelo operador 
de caixa da loja a doar parte de seu troco. As doações são contabilizadas 
no sistema e a pessoa recebe um comprovante de participação da cam-
panha com o nome da entidade que está ajudando.

Quando as pessoas colocam a moedinha no Troco Solidário elas nem 
imaginam o tamanho de amor que esse gesto vai gerar.

Por isso convidamos você colaborador do Hospital Mahatma Gandhi e 
Associação Mahatma Gandhi, para que seja propagador desta bela ação.

A campanha iniciou- se dia 01 de julho de 2022 e se estenderá até 31 de 
dezembro 2022. Contamos com sua solidariedade e participação.

MAHATMA RECEBE TROCO 
SOLIDÁRIO DA HAVAN

O Hospital Mahatma 
Gandhi recebeu 
acadêmicos do 7º 

semestre do curso de En-
fermagem do Centro Uni-
versitário de Santa Fé do 
Sul – Unifunec, quando 
conheceram os ambien-
tes onde são prestados 
atendimentos em saúde, 
com objetivo de assimila-
rem a teoria recebida em 
sala de aula. A visita Téc-
nica está integrada à disci-

plina de Saúde Mental e inserida no cronograma das aulas práticas e foi 
acompanhada pelo Prof. Me. Rafael Guerra de Aquino.

VISITA TÉCNICA DO CURSO DE 
ENFERMAGEM DA UNIFUNEC

Paulo Aglio, da lanchonete Linguissão, esteve no Hospital Mahatma 
Gandhi entregando o cheque do valor obtido com a Feijoada Deli-
very realizada no último dia 02.

No total foram encomen-
dadas 84 feijoadas e o 
Linguissão doou R$ 2,00 
de cada uma delas, per-
fazendo um total de R$ 
168,00, que foram entre-
gues ao Gestor da insti-
tuição, Benê Rodrigues, 
e o Coordenador de Cap-
tação de Recursos, Emer-
son Gonçalves.

LINGUISSÃO ENTREGA DOAÇÃO DA 
FEIJOADA EM PROL DO MAHATMA GANDHI Hospital Mahatma Gandhi recebeu alunos e representantes do 

Projeto Integrador do SENAC para assistirem palestra com a 
psicóloga Débora 

Corrêa, sobre o tema “De-
pressão e Adolescência”.

“Procuramos, através da pa-
lestra da psicóloga Débora 
Correa passarmos informa-
ções que possam ser uteis 
para os alunos desse projeto 
do SENAC. Também realiza-
mos um tour por todo o Hos-
pital, monitorado pelo Coor-
denador de Enfermagem 
Luís Carlos Ferraz, também 
responsável pelo NEP – Núcleo de Educação Permanente da nossa institui-
ção”, informou Juliana Saraiva Ayusso, Coordenadora de Psicologia do 
Hospital Mahatma Gandhi.

HOSPITAL REALIZA PALESTRA PARA 
PROJETO INTEGRADOR DO SENAC

O Hospital Mahatma Gandhi realizou campanha de arrecadação 
de alimentos na entrada do Proença Supermercados, contando 
com o apoio do Gerente da unidade, Evandro Maziero e no Ique-

gami Supermercados, com o apoio do gerente Andrey César Chapado, 
na loja 12 (Rua 24 de Fevereiro) e na loja 10 (avenida São Vicente de Pau-
lo), com apoio do gerente Marlon Rogério Genova.

No total foram arre-
cadados 316 quilos 
de alimentos, nos 
dois dias, somando-
-se as três lojas. A 
ação foi desenvolvida 
pelo setor de Capta-
ção de Recursos.

“Em nome de toda a 
diretoria do Hospital 

Mahatma Gandhi agradecemos essas duas redes de supermercados e os res-
pectivos gerentes, que não mediram esforços para o êxito de nossa missão, 
de extrema importância para mantermos o funcionamento satisfatório do 
hospital e o atendimento aos nossos pacientes”, afirma Emerson Gonçal-
ves, Coordenador de Captação de Recursos e Eventos da instituição.

MAHATMA GANDHI ARRECADA 316 QUILOS 
DE ALIMENTOS EM CAMPANHA NO IQUEGAMI 

E NO PROENÇA SUPERMERCADOS
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Rio de Janeiro, 1944. Quando soube que um dos internos do Hospital Pedro II 
estava encarcerado havia mais de dois dias numa cela, a médica Nise da Silveira 
(1905-1999) correu para libertá-lo. “Trata-se de um psicótico com alto grau de 

agressividade”, protestou o profissional que o mandara trancafiar. “Ele só precisa ser 
tratado como um ser humano!”, argumentou Nise. A cena, verídica, faz parte do filme 
“Nise – O Coração da Loucura”, protagonizado por Glória Pires e sintetiza o papel da 
mulher que mudou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Mais do que se rebelar contra 
os maus-tratos a pacientes, Nise transformou o setor de terapia ocupacional da unidade 
num ateliê de pintura e modelagem, interagiu com esquizofrênicos por meio das artes e 
criou uma nova linha terapêutica que veio a ser chamado de “tratamento humanizado”, 
revolucionando a psiquiatria. 

Não por acaso, o Hospital Mahatma Gandhi recebeu, em 2021, o Prêmio Nise da Silveira 
de Psiquiatria, uma distinção de âmbito nacional concedida pela Câmara Federal. O prêmio 
foi resultado da linha de atuação humanizada que a instituição catanduvense utiliza no 
tratamento dos seus pacientes com transtornos mentais e dependência química.

O Tratamento Humanizado no Brasil

As práticas do cuidado em saúde mental vêm sofrendo mudanças significativas. 
Um processo extremamente importante para que os resultados dos tratamentos 
psiquiátricos evoluíssem de maneira positiva. Aos poucos, os métodos severos 

dos manicômios foram substituídos por novos recursos, medicamentos e terapias. E, 
hoje, a aposta da ciência é o tratamento com base na filosofia humanística, que tem 
apresentado resultados surpreendentes.

Estudos mostram que os principais pontos de um atendimento humanizado, são: tratar 
cada paciente de forma individualizada e única; dispensar atenção e empatia com o caso, 
a situação; transmitir confiança, segurança e apoio para que o paciente possa ter melhor 
adesão ao tratamento proposto. 

Quando o tratamento é direcionado as reais necessidades do paciente, o atendimento 
humanizado  pode contribuir no processo de cura e de recuperação, gerando maior 
possibilidade ao paciente responder mais rápido aos procedimentos clínicos e se manter 
com a saúde mental estável.

O Tratamento Humanizado na Associação Mahatma Gandhi

Para o pleno funcionamento do tratamento humanizado, prioridade da atual 
diretoria, o Hospital Mahatma Gandhi conta com equipe multidisciplinar, envolvendo 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, psicólogos, assistentes sociais, 

terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, dentistas, dentre outras 
especialidades, proporcionando, além do tratamento psiquiátrico, uma série de atividades 
que vão do artesanato ao condicionamento físico, passando por uma programação que 
inclui música, cinema, academia e diversos eventos que possibilitam a socialização e a 
valorização da dignidade humana de cada paciente.

Atendimento humanizado em todas as unidades

O tratamento humanizado também está ligado ao atendimento humanizado, que 
a Associação Mahatma Gandhi adota não apenas no Hospital, mas em todas as 
unidades onde é a responsável pela gestão de saúde pública, incluindo UPAs 

e UBSs, como um dos pilares em todos os procedimentos e serviços oferecidos nas 18 
cidades, dos 5 estados onde está presente.

A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO
 HUMANIZADO NA PSIQUIATRIA

A prática do cuidado mental humanizado faz parte 
da revolução da psiquiatria no Brasil. O processo, 

utilizado pelo Hospital Mahatma Gandhi, que se 
inicia, desde a acolhida até a reintegração social e 
plena do paciente, tem como objetivo restabelecer 

a autonomia do ser humano, a reinserção social e a 
convivência com a família e com a comunidade.


