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FLORIANÓPOLIS-SC
Gerida pela Associação Mahatma 
Gandhi, UPA Continente completa um 
ano de atividade com ampla aprovação 
popular.

SERRA-ES
UPA Carapina inaugura nova sala 
de coleta de sangue e distribui kits 
de atendimento aos pacientes da 
unidade.

NOVO HORIZONTE-SP
Inaugurada a UBS – Unidade de 
Saúde da Família de Novo Horizonte, 
proporcionando atendimento de 
qualidade.

RIO DE JANEIRO-RJ
Associação Mahatma Gandhi 
realiza programa sobre Ética aos 
colaboradores do Instituto do Cérebro 
Paulo Niemeyer.
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Jornal do

HOSPITAL MAHATMA GANDHI 
RECEBE NOVA AMBULÂNCIA

Autoridades, imprensa e convidados 
prestigiaram a entrega ofi cial da ambulância 

obtida através de Emenda Parlamentar da 
Deputada Estadual Beth Sahão.

Autoridades, imprensa e convidados 
prestigiaram a entrega ofi cial da ambulância 

obtida através de Emenda Parlamentar da 
Deputada Estadual Beth Sahão.

AGORA ESTAMOS 
PRESENTES EM VINTE 
CIDADES BRASILEIRAS!
Associação Mahatma 
Gandhi assume a 
gestão da saúde em 
quatro novas cidades 
além de mais uma 
na cidade do Rio de 
Janeiro.

Balneário Barra do Sul-SC Maricá-RJ

Paulo Lopes-SC Guaíba-RS

Instituto do Cérebro 
(Rio de Janeiro-RJ)
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CATANDUVA-SP

Senador Major Olímpio e Deputado Federal Tadeu 
visitam Hospital Mahatma Gandhi

Associação Mahatma Gandhi 
implanta projeto “Sinais de 
Inclusão”

RIO DE JANEIRO-RJ

No último dia 27 de fe-
vereiro o  Hospital 
Mahatma Gandhi  re-
cebeu a visita do Sena-
dor Major Olímpio  e 

do  Deputado Federal Coronel 
Tadeu, ambos do PSL e com vo-
tação expressiva nas últimas elei-
ções.

 O Senador e o Deputado co-
nheceram as instalações do Hos-
pital e se reuniram com a direção 
da instituição para tomar ciência 
dos trabalhos e das necessida-
des, visando a ajuda dos políticos 
junto aos órgãos do Governo Fe-
deral.

  Um número expressivo de 
pessoas esteve no Hospital para 
conhecer e aplaudir o Senador e 
o Deputado, que foram recebidos 
pelo presidente do PSL local, Mar-
tinho Cesar Lopes Martins, tam-
bém membro do Conselho de Ad-
ministração do Hospital.

 Para Dr. Luciano Lopes Pas-

As unidades ge-
ridas pela Associa-
ção Mahatma Gan-
dhi no Estado do 
Rio de Janeiro, con-
cluíram, em feverei-
ro último, o primei-
ro Projeto Sinais de 
Inclusão, que  sur-
giu através de uma 
necessidade de 
acolher e oferecer 
acesso igualitário 
aos usuários com 
deficiência auditiva.

Inicialmente foi realizada uma pesquisa junto aos colaboradores, afim de en-
contrar um grupo que se interessasse pelo tema. Este grupo foi capacitado com 
uma especialista que, em parceria com o Núcleo de Educação Permanente – 
NEP, elaborou uma ementa focada no processo assistencial, usando como base 
o atendimento em saúde.

”O projeto foi uma experiência incrível, a taxa de abstinência foi de menos de 1%, 
isso demostra o engajamento dos colaboradores da Associação Mahatma Gandhi”, 
explica Danielly Borges, Gerente do NEP.

Ao final dessa primeira turma, o Núcleo de Educação Permanente segue 
focado no desenvolvimento técnico/social/pessoal dos colaboradores.

Até o final do 1º semestre de 2020 todas as unidades geridas pela Associação 
Mahatma Gandhi terão colaboradores aptos para acolher este usuário.

Para garantir maior controle 
sobre os medicamentos e mate-
riais utilizados no atendimento 
ao paciente na Upa de Carapina 
(Serra-ES), a administração da 
Associação Mahatma Gandhi 
implementou um novo formato 
de distribuição por meio de kits, o 
que possibilita controle efetivo do 
estoque, baixa imediata na conta 
do paciente, além de retirar dos 
setores todo excesso de material.

Os enfermeiros e técnicos 
passaram a solicitar o kit na far-
mácia satélite. Dentro de cada 
um deles há uma listagem do que 
está sendo disponibilizado para que o 
profissional marque o que ele utilizou e 
devolva o que não foi manipulado. A ini-
ciativa evita o desperdício e proporciona 
o controle de produção e de logística de 
todos os materiais médicos.

O gerente administrativo da Upa 
Carapina, Leandro de Oliveira Ferrei-
ra, comenta que a iniciativa é de suma 
importância, pois além de garantir con-

Lançado kits para controle de 
equipamentos de trabalho na 
UPA Carapina

SERRA-ES

trole de estoque e baixa adequada ao 
paciente, também garante maior sus-
tentabilidade econômica.

“Essa busca constante de inovação 
faz parte da filosofia de atuação da 
Associação Mahatma Gandhi, sempre 
gerindo as unidades de saúde com com-
petência e responsabilidade”, afirma Dr. 
Luciano Lopes Pastor, Presidente da 
instituição que atua em 5 estados e 21 
cidades brasileiras.

tor, Presidente do Hospital 
Mahatma Gandhi, a visita é de 
extrema importância  “pois mos-
tramos o que é o Hospital hoje, o 
que proporcionamos e o que pre-
cisamos para atingir os objetivos 
propostos para o tratamento hu-
manizado dispensado aos pacien-
tes com transtornos mentais ou 
dependência química”.

Marcelo Fernandes, vi-
ce-presidente da instituição, 
lembrou que “pela primeira vez 
o Hospital Mahatma Gandhi 
recebe a visita de um Senador da 
República, o que muito nos hon-
ra e nos incentiva. Sabemos que 
o Senador Major Olímpio, assim 
como o Deputado Federal Coronel 
Tadeu são políticos compromissa-
dos também com a saúde mental 
em nosso país e serão sensíveis às 
nossas necessidades no sentido de 
nos proporcionar melhores condi-
ções para o nosso método de tra-
tamento humanizado”.
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INSTITUCIONAL

AGORA SOMOS 20 CIDADES!!!

MARICÁ-RJ
Somos responsáveis pelo gerenciamento e gestão 

da Upa, Hospital, Atenção Básica e SAMU.
Maricá é um município da Região Metropolitana, no 

Estado do Rio de Janeiro, com turismo forte e uma po-
pulação em torno de 32 mil habitantes.

Associação Mahatma Gandhi assume a gestão de mais uma unidade 
no Rio de Janeiro-RJ e em quatro novas cidades.

GUAÍBA – RS
Dia 08 de janeiro marcou o início dos trabalhos da Associação Mahatma Gandhi 

em Guaíba-RS, assumindo o Pronto Atendimento e a Sala de Gesso, com médico 
Ortopedista, não sendo mais necessário que a população se desloque à Porto Alegre 
para realização dos procedimentos.

O Prefeito José Sperotto comemorou a nova fase e falou sobre a Associação 
Mahatma Gandhi: “Hoje é um dia histórico para Guaíba. Estamos felizes em poder con-
tar com uma instituição tão séria e expressiva, com ampla experiência de sucesso em 
grandes cidades brasileiras”.

Berço da Revolução Farroupilha, Guaíba tem uma população de cercas de 100 
mil pessoas e está a 30km da Capital, Porto Alegre. Fica à margem direita do lago 
Guaíba, e apresenta condições de logística favoráveis para empreendimentos que 
visam atender ao Mercosul. 

INSTITUTO ESTADUAL DO CÉREBRO PAULO NIEMEYER
Especializado no tratamento de doenças do sistema nervoso central, o Instituto 

Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer é considerado, em todo o Brasil, um dos mais 
evoluídos hospitais no seu segmento.

A Associação Mahatma Gandhi assumiu a cogestão do Instituto no modelo de 
parceria público-privada, que possibilita agilidade nas decisões, rapidez na manuten-
ção dos equipamentos e maior eficiência no cumprimento das metas, atendendo so-
mente ao SUS.

Tido como centro de referência internacional para treinamento de neurocirurgia, 
pela Federação Mundial de Sociedades Neurocirurgia, (Genebra) e Neurocirurgia pela 
Federação Mundial de Sociedades de Neurocirurgia (World Federation of Neurosurgi-
cal Societies). Atualmente suas UTIs estão sendo usadas, exclusivamente, para trata-
mento de pacientes contaminados pelo Coronavírus.

PAULO LOPES-SC
Estamos fazendo o gerenciamento, operacionalização e execução 

das ações e serviços do NASF e Unidade Básica de Saúde. 
Paulo Lopes é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. 

Sua população é estimada em torno de 8 mil habitantes. A potencialida-
de do município está nos seus recursos hídricos, na proximidade com 
a Capital do Estado, acesso aos centros comerciais através da BR 101, 
reserva florestal (PEST), solo fértil, proximidade das praias e a natureza 
exuberante.

BALNEÁRIO BARRA DO SUL-SC
Assumimos o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e servi-

ços da UPA – Unidade de Pronto Atendimento. 
Balneário Barra do Sul é um município brasileiro do Estado de Santa Catarina, 

com forte presença no cenário turístico do Estado. Sua população é estimada em 
torno de 10 mil habitantes.
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FLORIANÓPOLIS-SC

No dia 28 de fevereiro de 2019 era 
inaugurada a Unidade de Pronto Aten-
dimento – UPA Continente, de Floria-
nópolis-SC, ocupando um prédio que 
estava abandonado e danificado. Foi 
reformado, ampliado e equipado pela 
Prefeitura Municipal. Gerido pela Asso-
ciação Mahatma Gandhi é hoje uma 
unidade modelo em todo o Brasil.

Helena Caldas, dona de casa, diz: 

Cada mês, uma cor. Cada cor, uma 
ação. E o janeiro do Hospital Mah-
atma Gandhi contou com uma ex-
tensa programação, com atividades 

Gerido pela Associação Mahatma Gandhi, UPA Continente 
comemora um ano de atividades e pleno êxito junto à população

Hospital Mahatma Gandhi realiza eventos na programação do 
Janeiro Branco distribuindo corações e atenções

CATANDUVA-SP

envolvendo psicólogos, 
assistentes sociais, te-
rapeutas ocupacionais, 
educadores físicos e 
toda a estrutura da ins-
tituição, não poupando 
esforços e dedicação 
para que pacientes e 
colaboradores tives-
sem acesso a uma série 
acontecimentos, envol-
vendo palestras, dinâ-
micas de grupo, tai chi 
chuan e muito mais.

O Janeiro Branco é 
uma campanha relacio-
nada a saúde mental, 
que se desenvolve ao 
longo de todo o primeiro 
mês do ano, convidando 
as pessoas a pensarem 
sobre suas vidas, o sen-

tido e o propósito de cada 
um, suas emoções, seus pensamentos e 
sobre os seus comportamentos, tendo 
neste ano o tema “Quem cuida da men-
te, cuida da vida”.

O Hospital Mahatma Gandhi abra-
ça todas as causas ligadas à saúde e 
qualidade de vida que são desenvolvi-
das ao longo dos meses.

Equipes de psicologia, assistência 
social e terapia ocupacional, juntamente 
com os pacientes, confeccionaram cora-
ções brancos para serem colocados em 
chaveiros e que foram distribuídos para 
todos os colaboradores do hospital

“Entendemos que campanhas como 

Janeiro Branco, Setembro Amarelo, 
Outubro Rosa, Novembro Azul e tan-
tas outras são extremamente impor-
tantes para o processo de conscien-
tização da população. São assuntos 
sérios que precisam realmente de 
campanhas unificadas por todo o 
Brasil. O Hospital Mahatma Gandhi 
participa e incentiva eventos dessa 
natureza”, afirma o vice presidente 
da instituição, Marcelo Fernandes.

“me lembro como este prédio estava. 
Chegava a doer. E hoje está totalmente 
recuperado. A Higiene é maravilhosa, o 
atendimento perfeito, sistema eletrônico 
funcionando e até as pulseirinhas que 
garantem a rapidez e a ordem. Quero 
parabenizar todas as pessoas que parti-
cipam desta UPA”.

Para dona Iodete Silveira, “está 
tudo perfeito, da limpeza ao atendimen-

to. Inclusive já pre-
cisei ir para a UPA 
em plena madru-
gada e fiquei im-
pressionada com 
o excelente serviço 
prestado aos pa-
cientes”.

“Os funcio-
nários são muito 
educados e gentis. 
A gente percebe 
que gostam do que 
fazem. Coisa de 
primeiro mundo 
mesmo. Que con-
tinuem assim por-
que vocês são um 

exemplo para a saúde pública”, diz o sr. 
Daniel Cabral.

Emanuelle Mariano, Enfermeira 
RT, conta que “em um ano foram mais 

de 74 mil atendimentos, o que repre-
senta o crescimento de todos os colabo-
radores e o reconhecimento da comuni-
dade do continente”.

Diretor Financeiro Márcio Antonio Humel recebe o 
coração de chaveiro do Janeiro Branco.
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Dia Internacional da Mulher: homenagens nos 5 Estados!
CATANDUVA-SP

O Dia Internacional da Mulher foi marcado por ex-
tensa programação no Estado do Rio de Janeiro, com 
a realização, no Instituto Estadual do Cérebro Paulo 
Niemeyer (Rio de Janeiro-RJ), num evento que teve 
como tema “EU SOU A GERAÇÃO IGUALDADE”, concre-
tizando os direitos das mulheres para alcançar a igual-
dade de gênero e os direitos humanos.

O evento contou com programação que inclui Coa-
ch, Palestra com o tema “Cresças Limitantes”, Samba, 
Maquiagem, Superação e Empoderamento, flach mob e 
coffee Break, sempre exaltando a força da mulher e con-
tando com a parceria do Projeto Sócio Cultural Resenha 
das Pretas, Grupo Um Salto no Samba e da Coach em Li-
derança Emocional, Renata Nascimento e foi destinado 
à todas as unidades geridas pela instituição nas cidades 
de Rio de Janeiro, Nilópolis, Itaboraí, Paraíba do Sul 
e Volta Redonda.

RIO DE JANEIRO-RJ

Semana em que se comemorou o 08 de março contou com programação nas mais diversas unidades geridas pela 
Associação Mahatma Gandhi. “Os eventos foram preparados para exaltar essas mulheres guerreiras que temos em 

nossas unidades”, comentou o Presidente da instituição, Dr. Luciano Lopes Pastor.

O auditório do Hospital Mahatma Gandhi (Anfiteatro 
Amil Zakia) foi cenário de uma série de acontecimentos. 
Massagem relaxante ao longo do dia pela esteticista/rei-
kiana Cinthia Urbinatti com massoterapia proporcionada 
pela Ótica Kassis.

Também foi servido um delicioso café, preparado pela 
coordenadoria de nutrição do Hospital e na sequência todo 
o talento e carisma da Dra. Ana Paula Polachini, renomada 
Advogada, Docente da Faculdade de Medicina de Catandu-
va e do curso de Direito da Unifipa, que proferiu palestra 
com o tema “Cultura e Cotidiano da Mulher”, despertan-
do a atenção geral. Ao final, sorteio de diversos brindes ar-
recadados no comércio de Catanduva. O evento foi realiza-
do pela Coordenadoria de Captação de Recursos e Eventos, 
pela Assistência Social e pela Nutrição, que proporcionaram 
um dia impecável às colaboradoras do Hospital Mahatma 
Gandhi. O evento foi aberto também ao público masculino 
que fez questão de homenagear as companheiras de tra-
balho.

UPA CATANDUVA
A Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Ca-

tanduva também homenageou as colaboradoras 
por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Gesto 
de reconhecimento preparado pelo coordenador 
Giovani Carvalho e que foi um belo incentivo à es-
sas profissionais que colocam a saúde da população 
em suas prioridades de vida.

FLORIANÓPOLIS-SC
O domingo, 08 de março, Dia Internacional da 

Mulher, foi comemorado com ações de reconheci-
mento e carinho para com as colaboradoras da UPA 
Continente, de Florianópolis-SC, gerida pela Asso-
ciação Mahatma Gandhi.

UPA SERRA
Na UPA Carapina (Serra-ES), a comemoração en-

volveu ação entre as pacientes e homenagem às co-
laboradoras, incluindo mimo com cartão e bombom. 
Gestos de gentileza que fazem a diferença.
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ENTREVISTA

Apresentamos nesta edição Lucia-
na Maria Costa da Silva, há 3 anos 
Gerente de Qualidade da Associação 
Mahatma Gandhi no Estado do Rio 
de Janeiro. Casada, mãe de Gabriel 
(24), Giulia (22) e Mariana (07), é que-
rida pelos companheiros de trabalho 
e respeitada por todos que atuam ao 
seu lado. Conheça aqui um pouco de 
Luciana. Vale a pena.

Marcela Girotto Troncoso, Secretaria Municipal de Saúde de Novo 
Horizonte com seu esposo Humberto de Freitas Troncoso, vereador 
Beto de Souza e os Diretores da nossa instituição, Marcos Roberto 
Nishiyama e Márcio Antonio Humel.

Luciana Maria 
Costa da Silva

“Sempre vivi o segmento 
da saúde. É onde me 

encontro como pessoa e 
como profi ssional”

Qual sua história profi ssional 
antes de vir para a Família Mahat-
ma Gandhi?

Sou Enfermeira por formação e já 
atuei em diversos setores da saúde, Pro-
gramas de Saúde da Família, Grandes 
Emergências, Unidades de Pronto Aten-
dimento e também fui Coordenadora de 
Clínica do seguimento privado. Sempre 
vivi o segmento da saúde. É onde me en-
contro como pessoa e como profi ssional 

e hoje me sinto gratifi cada em fazer parte 
dessa Família Mahatma Gandhi, que atua 
em cinco Estados. 

Poderia contar para seus compa-
nheiros de Associação Mahatma Gan-
dhi qual o trabalho que realiza e em 
quais unidades e cidades atua?

Atuo na Gerência de Qualidade das uni-
dades geridas pela Associação Mahatma 
Gandhi no Estado do Rio de janeiro, reali-
zando implantação de processos, monitora-
mento de indicadores, cultura de seguran-
ça, contribuindo para melhoria contínua, 
motivando e engajando colaboradores, vi-
sualizando competência, habilidades e ati-
tudes. Coordeno eventos em saúde e ainda 
elaboro Instrumentos Normativos e padro-
nizo Procedimentos Operacionais Padrão. 
Também realizo interface entre a instituição 
e a Assessoria de Comunicação da Secreta-
ria Estadual de Saúde, mediando confl itos 
e cuidando da humanização na assistência, 
promovendo ações de Sustentabilidade no 
triple bottom line econômico, social e am-
biental.

- Qual o foco principal do seu traba-
lho?

Qualidade na assistência, segurança 
do paciente, humanização e satisfação do 
usuário.

- Quais os projetos realizados 
pela sua equipe nas unidades geri-
das pela Associação Mahatma Gan-
dhi que são motivos de orgulho para 
a profi ssional Luciana?

Totem de pesquisa de satisfação do 
usuário além dos Certifi cados de Co-
ragem, Certifi cados de Atendimento de 
Qualidade do Colaborador, a logística re-
versa na campanha com o óleo utilizado 
em frituras, assim como outros e diversos 
projetos de sustentabilidade. Outro proje-
to que me orgulho muito é o dos pijamas 
de super-heróis e princesas.

- Qual sua meta profi ssional den-
tro da Associação para 2020?

Implantar as Ferramentas de Qualida-
de aplicadas a saúde, promover brains-
torming “tempestade de idéias” entre as 
lideranças, promover Inovação, focar na 
saúde corporativa e qualidade vida dos 
colaboradores e certifi car e acreditar nas 
unidades.

- Uma mensagem para seus com-
panheiros de Associação Mahatma 
Gandhi?

Sim, vou citar Aristóteles: “Nós somos 
o que fazemos repetidamente. A Excelên-
cia, portanto, não é um ato, mas um 
hábito“.

NOVO HORIZONTE-SP

Reinaugurada a Unidade Básica de Saúde gerida 
pela Associação Mahatma Gandhi

O Presidente da Câmara Municipal de Novo Horizonte-SP, Cleber 
da Rosa Moreira e o vereador Beto de Souza, juntamente com 
os Diretores da Associação Mahatma Gandhi Marcos Roberto 
Nishiyama e Márcio Antonio Humel e o Coordenador de UBSs da 
instituição Tiago Silva.

Vereadores Beto de Souza, Amílcar Raphe e Douglas Alex com os 
Diretores da Associação Mahatma Gandhi.

Prefeito Toshio Toyota com equipe Mahatma Gandhi: Karla 
Michelmani dos Santos de Souza, coordenadora de Enfermagem 
da UBS, Tiago Silva, Marcos Roberto Nishiyama e Márcio Antonio 
Humel.

Um local amplo, moderno e 
muito bem estruturado. Assim, fi -
cou o prédio que abriga a Unida-
de Básica de Saúde “Raul Alves 
Vila Real”, reinaugurado em fe-
vereiro último, pela Prefeitura de 
Novo Horizonte, com gestão da 
Associação Mahatma Gandhi.

 Representando a Associação 
Mahatma Gandhi estava o Coor-
denador das Unidades Básicas 
de Saúde, Tiago Silva e os Dire-
tores Financeiros Marcos Ro-
berto Nishiyama e Márcio Anto-
nio Humel. A cerimônia também 
contou com a presença de fami-
liares do Sr. Raul Alves Vila Real, 
que dá nome a unidade reinau-
gurada. Também foi inaugurada 
a Sala de Vacinação Alexandre Pe-
reira Gonçalves (Projeto de Lei da 
Vereadora Ivone Magri Ruiz).

“A Associação Mahatma Gan-
dhi sente-se honrada em estar aqui 
presente nesta reinauguração e de 
fazer parte do compromisso de ofe-
recer saúde com dignidade à popu-
lação”, declarou o Marcos Rober-
to Nishiyama.
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CATANDUVA-SP

Hospital Mahatma Gandhi recebe ambulância 
obtida através da Deputada Beth Sahão

O Hospital Mahatma Gan-
dhi recebeu, no último dia 
9 de março, uma Ambulân-
cia Tipo A obtida através de 
Emenda Parlamentar via-

bilizada pela Deputada Estadual Beth 
Sahão junto à Assembleia Legislativa e o 
Governo do Estado de São Paulo.

O veículo será de extrema importân-
cia no dia a dia do hospital, para trans-
porte de seus pacientes. “Esta ambulân-
cia era realmente sonhada e esperada há 
muito tempo. Felizmente, graças ao empe-
nho da Deputada Beth Sahão, tornou-se 
realidade”, comenta o vice presidente 

Os organizadores das comemorações!
Todas essas comemorações são organizadas pela 

Coordenadoria de Captação de Recursos e Eventos, 
contando com a retaguarda da equipe de cozinha da 
instituição e o pessoal da Dona Angola. Parabéns a to-
dos.

do Hospital Mahatma Gandhi, Marce-
lo Fernandes.

Em sua fala a Deputada Beth Sahão 
frisou o trabalho que “o Hospital vem 
realizando, através de um tratamento 
humanizado e uma administração inova-
dora, corajosa e eficiente”. Dr. Luciano 
Lopes Pastor, presidente do Hospi-
tal, também aplaudiu a nova conquista: 
“É muito bom quando nosso trabalho 
é reconhecido por pessoas como a 
Deputada Beth Sahão, que procura o 
hospital para lutar pela nossa instituição 
junto à Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo”.

Homenageando o dia de cada Categoria Profissional
Já é uma tradição: todo mês a Associação 

Mahatma Gandhi, em Catanduva-SP, reúne 
os profissionais cujas datas são comemoradas 
naquele período, num delicioso café da tarde.

22 de Fevereiro – Dia do Colaborador 
de Serviços Gerais

Na maravilhosa área verde da loja Dona Angola 
aconteceu a reunião dos colaboradores da Associação 
Mahatma Gandhi no segmento de Serviços Gerais. 

20 de Janeiro – Dia do Farmacêutico
Farmacêuticos que atuam no Hospital 

Mahatma Gandhi, na UPA e nas UBSs de Ca-
tanduva se confraternizaram num final de tar-
de mais do que especial.

“Todos os meses reunimos as categorias pro-
fissionais do período para esse final de terde de 
confraternização, como forma de expressarmos 
nossa admiração e nossa gratidão”, afirmou o 
Diretor Márcio Antonio Humel.

19 de Março – Dia do Artesão
O Dia do Artesão não passou em branco. 

Fernando Daltim, coordenador da Dona An-
gola e suas colaboradores Adriana Medeiros 
e Jost Valadão também receberam mimos 
para marcar a data. 
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Dr. Aniz 
Kassis Neto

Diretor Técnico do Hospital 
Mahatma Gandhi

O Hospital Mahatma Gandhi con-
ta com um novo Diretor Técnico Médi-
co, Dr. Aniz Kassis Neto, formado pela 
Universidade Brasil, assumiu com mui-
ta disposição para dar sua contribuição 
ao funcionamento do hospital que hoje 
é referência nacional.

Convivendo mais intensamente 

com o Hospital Mahatma Gandhi, 
qual sua impressão?

Foi uma surpresa extremamente 
agradável estar no hospital, todos ou-
vimos falar da instituição e da impor-
tância dela na cidade. Porém atuando 
como médico e colaborador consegui 
ter uma visão completa da atuação do 
Hospital e como ajuda tantas pessoas. 
Outro ponto importantíssimo é a hu-
manização do Hospital tanto para os 
pacientes quanto aos colaboradores, 
o preparo das equipes é excepcional 
tendo o paciente um tratamento total 
abordando não só a doença, mas o ser 
humano como um todo. 

Qual sua rotina de atuação junto 
aos pacientes do Hospital?

Atuo diariamente no manejo das 
comorbidades clínicas dos pacientes, 
muitos deles além das enfermidades 
psiquiátricas, possuem hipertensão, 
diabetes entre outras. O hospital dispõe 

de estrutura completa para atender as 
necessidades clínicas, com laboratório 
próprio e até mesmo sala de urgência 
para intercorrências. 

Quais suas metas dentro do Hos-
pital Mahatma Gandhi?

Minha principal meta é agregar cada 
vez mais e aperfeiçoar os serviços dos 
hospitais. Cada dia é um passo que da-
mos para a maior excelência do serviço 
e poder melhor atender os pacientes e 
suas necessidades médicas e humanas. 

Que mensagem deixa aos nossos 
colaboradores, seus novos compa-
nheiros de trabalho?

Gostaria de agradecer a todos pelo 
acolhimento que recebi e principalmen-
te ao espírito de equipe entre todos 
os colaboradores. Saibam que estarei 
sempre à disposição para quaisquer 
necessidades que surjam e é uma hon-
ra poder dizer que integro a família 
Mahatma Gandhi.

Dentro do processo de um tratamento humanizado, o Hospital 
Mahatma Gandhi procura manter a socialização dos pacientes como 
importante fator no dia-a-dia de cada um. 

No carnaval não foi diferente. Os pacientes participaram de um car-
naval saudável, onde transformaram a esperança em alegria e a certeza 
de que “uma nova 
vida é possível”
como diz o slogan 
da instituição.

Outras tera-
pias acontecem 
diariamente no 
tratamento, in-
clusive diversão 
bom bolas de 
sabão e buscam 
resgatar a histó-
ria de cada um 
dos pacientes, 
num clima de hu-
manização que 
foge totalmente 
aos métodos an-
tigos da psiquia-
tria.  

O Programa de Residência Médica é 
uma parceria entre o Hospital Munici-
pal Munir Raff ul (HMMR), Secretaria de 
Saúde de Volta Redonda, Ministério da 
Educação, com apoio do Centro Univer-
sitário de Volta Redonda (Unifoa), com 
objetivo de desenvolver conhecimento 
e aplicar o aprendizado para promover 
saúde e melhorar a qualidade de vida 
da sociedade. Com este objetivo, 11 resi-
dentes concluíram o Programa no último 
dia 17 de fevereiro.

Atualmente o HMMR oferece resi-
dência médica em quatro especialida-
des: Cirurgia Geral, Pediatria, Medicina da Família e Comunidade e Clínica Médica. Durante a 
cerimônia de entrega dos certifi cados, o diretor técnico da Associação Mahatma Gandhi na 
unidade, Hugo Barcelos, ressaltou a importância da integração entre a universidade e o Hos-
pital: “Assumimos a gestão do HMMR no fi m de 2018, sabendo que todo o período de adaptação 
é desafi ador, mas superamos os primeiros meses de grandes mudanças contando com a parceria 
de cada um que integra nossa estrutura. Temos um imenso orgulho de contribuir e fazer parte da 
formação desses novos especialistas que, sem dúvida, receberam toda a base para prestarem um 
serviço de excelência a nossa população”, afi rmou.

VOLTA REDONDA-RJ

Formatura do Programa de Residência do 
Hospital Municipal Dr. Munir Raff ul, gerido 
pela Associação Mahatma Gandhi

CATANDUVA-SP

Carnaval dos pacientes
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ARAÇATUBA-SP

CATANDUVA-SP

A Prefeitura Municipal de Catanduva, através da Secre-
taria Municipal de Saúde, implantou no último dia 17 de 
fevereiro, em regime de urgência, a Unidade de Tratamen-
to de Dengue, ocupando o prédio do Centro de Saúde Dr. 
José Perri, o “Postão” da Rua Pará, na região central.

Esta Unidade, exclusiva aos casos de Dengue, funcio-
na todos os dias (de segunda à segunda-feira), das 07 às 
19 horas, contando com profissionais exclusivos para este 
atendimento.

A Associação Mahatma Gandhi está disponibilizan-
do todos os profissionais, incluindo 06 Enfermeiros, 21 
Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem, 03 Auxiliares de 
Serviço de Higiene e Limpeza, 06 Auxiliares Administrati-
vos e 03 Médicos.

Para tornar viável esta Unidade, a Associação 
Mahatma Gandhi abriu mão de qualquer ganho re-
ferente gerenciamento e administração, que serão 
efetuados de forma gratuita, não onerando os cofres 
públicos municipal.

“Em Catanduva fazemos a gestão da UPA e de todas as 
UBSs. Temos um verdadeiro “raio X” da saúde de nossa cida-
de. Uma terra onde iniciamos nossa instituição e onde está 
implantada nossa sede e nosso hospital. Por isso, apesar 
das dificuldades que uma instituição beneficente atraves-
sa, ainda assim entendemos que o momento é de união e 
que a saúde dos catanduvenses merece prioridade e esforço 
máximo. Desta forma optamos em realizar a gestão desta 
Unidade de Tratamento de Dengue sem nenhum custo ope-
racional”, afirma Dr. Luciano Lopes Pastor, Presidente 
da Associação Mahatma Gandhi.

“A decisão de gerir esta Unidade de Tratamento de Den-
gue em Catanduva sem onerar os cofres públicos no que se 

Unidade de Tratamento de Dengue: Associação Mahatma 
Gandhi atuando em prol da população catanduvense

Evitando um surto de maiores proporções, unidade exclusiva faz cair o número de pessoas com Dengue

refere a gestão, foi baseada na filosofia da instituição de res-
peito à nossa população e consciência da urgência que se 
torna visível a todos”, comenta o vice-presidente da ins-
tituição, Marcelo Fernandes, acrescentando que “somos 
desta cidade, o que permite ao paciente e seus familiares 

saberem quem está cuidando de sua saúde, proporcionando 
um contato direto. Saúde não significa números e estatísticas. 
Significa confiança e entrega total à saúde de conterrâneos, 
pessoas de nossa terra e de nosso lugar. Mahatma é Catan-
duva e Catanduva é Mahatma”. Saúde é assim que se faz !!!

Novos colaboradores contratados para a Unidade de Tratamento de Dengue recebendo orientação sobre procedimentos a serem 
adotados.

Nos dias 13 e 14 de fevereiro a 
Associação Mahatma Gandhi e Se-
cretaria de Saúde de Araçatuba-SP 
promoveram capacitação sobre “Ma-
triciamento e Projeto Terapêutico 
Singular (PTS)”, realizado na Faculda-
de da Fundação Educacional de Ara-
çatuba. 

A capacitação foi direcionada aos 
profissionais que atuam no NASF (Nú-
cleo Ampliado de Saúde da Família), 
gerentes, médicos e enfermeiros da 
atenção básica do município. 

O Objetivo foi proporcionar aos 
participantes uma discussão sobre a 
lógica, propostas e ferramentas utili-
zadas pelas equipes na busca do aten-
dimento integral do usuário. Além de 
ressaltar a importância da equipe in-
terdisciplinar, sendo essencial para o 
desenvolvimento da atenção à saúde, 
uma vez que a fragmentação das prá-
ticas profissionais constitui um obs-
táculo para o desempenho de ações 
que visem à integralidade e a percep-
ção do usuário em sua totalidade.

Associação Mahatma Gandhi promove 
capacitação para profissionais da Atenção Básica

O evento contou com participação de Tiago Silva, Coorde-
nador Técnico da Associação Mahatma Gandhi nos municí-
pios de Catanduva-SP e Novo Horizonte-SP, além da presença 
dos profissionais que atuam no NASF do município de Catan-
duva, Alessandra Lima (psicóloga), Micheli Freitas (nutricionis-
ta), Ana Caroline Rossi (Assistente Social) e Marcela Parente 
(educadora permanente).   

Desde o início de 
março, a coleta de 
sangue dos pacientes 
da Upa de Carapina 
(Serra-ES), passou 
a ser realizada em 
nova sala, mais am-
pla e climatizada. A 
novidade foi possível 
a partir dos esforços 
empenhados pela 
gestão da Associação 
Mahatma Gandhi, 
que prioriza um aten-
dimento de qualidade 
e seguro. 

O ambiente mais 
amplo garante maior 
agilidade no aten-
dimento, contando 
com maca, lavatório, 
computador e ar con-
dicionado. Duas téc-
nicas de laboratório 
atuam na sala, aten-
dendo cerca de 100 

SERRA-ES

UPA Carapina disponibiliza sala 
climatizada para coleta de sangue

pacientes por dia. A técnica Viviane 
Santos Goes afirma que “temos ainda 
mais segurança nesse novo espaço, ga-
rantindo a total higiene das mãos e do 
ambiente”. As amostras coletadas são 
imediatamente encaminhadas para o 
laboratório de análises, reduzindo o 
tempo de espera dos resultados. 



Fev/Mar 2020Jornal Mahatma Gandhipágina 10

CATANDUVA-SP

Pacientes do Hospital Mahatma Gandhi 
em dia de passeio e pesca!

Em janeiro último, pacientes do Hos-
pital Mahatma Gandhi vivenciaram 
novas experiências, com um passeio até 
o clube de lazer do Sindicato dos Em-
pregados Rurais de Catanduva e Região. 
Trata-se de uma belíssima área verde, 
com todos os atrativos e comodidades 
dos grandes clubes privados.

O Segundo Secretário do Legislati-
vo Catanduvense, o vereador Wilson 
Paraná, juntamente com a Deputada 
Estadual Beth Sahão, conseguiu para 
Catanduva, mais uma verba no valor 
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais), para a saúde. A verba é fruto de 
uma indicação de Emenda Parlamen-
tar do Deputado Federal Alencar 
Santana Braga, em atenção ao solici-
tado pelo vereador e a Deputada Esta-
dual Catanduvense. 

O recurso de R$ 120.000,00 (cen-
to e vinte mil reais), será destinado 
ao Hospital Mahatma Gandhi, para 
compra de aparelhos e equipamentos. 

Wilson Paraná, comemorou mais 
esta conquista e afi rmou, “Hoje, jun-
tamente com a amiga e deputada Beth 
Sahão, conseguimos mais uma verba 
que benefi ciará O Hospital Mahatma 
Gandhi. Tenho trabalhando incansavel-
mente para conseguir mais verbas para 
a nossa cidade.  Afi rmo que continuarei 
lutando para conseguir ainda mais re-
cursos para a nossa amada Catanduva”. 

CATANDUVA-SP

Vereador 
Wilson Paraná e 
Deputada Beth 
Sahão conseguem 
verba de R$ 120 
mil para Hospital 
Mahatma Gandhi

O Dia Nacional de Conscientiza-
ção Sobre o Combate ao Alcoolismo 
e Dependência Química é comemo-
rado no dia 20 de fevereiro. O Hos-
pital Mahatma Gandhi deu início as 
ações desta data no dia 19, com uma 
palestra sobre “Prevenção”, ministra-
da por Dona Kátia Cristina Ferraz e seu 
esposo Marciano, do Lar São Paulo 
Apóstolo Comunidade Terapêutica.

O Lar, que acolhe 26 internos para 

CATANDUVA-SP

Palestra sobre alcoolismo no “Dia de 
Combate às Bebidas Alcóolicas”

Associação Mahatma Gandhi presenteou 
a equipe da Unidade Básica de Saúde Lunar-
delli com jantar no restaurante Mandarim, na 
noite do último dia 20 de fevereiro.

A equipe ganhou o jantar como parte do II 
Prêmio Sustentabilidade, que aconteceu ao 
longo de todo o ano 2019, aclamando a Unida-
de que atingisse maior índice de economia em 
Energia Elétrica e Consumo de Água.

“Este projeto possibilitou à prefeitura uma 
economia de R$ 170 mil durante o ano de 2019, 

Logo pela manhã um ônibus espera-
va pelos pacientes que, acompanhados 
da equipe multidisciplinar (terapêuticas 
ocupacionais, psicólogo e assistente so-
cial), os transportou até o clube. Apro-
veitando cada minuto, os pacientes de 
divertiram na imensa área do clube, mas 
o que conquistou mesmo o coração de-

les foi o serviço de pesque-pague. Com 
vara de pesca, isca e demais apetrechos, 
colocaram em ação o lado pescador de 
cada um. Atividade importante na linha 
terapêutica utilizada no tratamento hu-
manizado implantado pela atual direto-
ria da instituição. 

CATANDUVA-SP

Equipe UBS Lunardelli, campeã do II Prêmio 
Sustentabilidade, ganha jantar no restaurante Mandarin

sendo que a equipe campeã conseguiu uma re-
dução de R$ 11.655,10, o que representa 58,48% 
com relação ao gasto do ano anterior”, comemo-
ra o Gestor Administrativo Luciano Pentea-
do, que estava presente, juntamente com Mar-
cos Roberto Nishiyama e Márcio Antonio 
Hummel, Diretores Financeiros da instituição. 

A noite foi comemorado com todo entusias-
mo dos colaboradores e a efi ciência do restau-
rante Mandarim que preparou um cardápio 
caprichado para esta noite de vitória.

tratamento de dependência de álcool 
e droga, fi ca localizado no Jardim das 
Palmeiras, em Pindorama-SP. O traba-
lho do casal merece todo o aplauso e 
incentivo. 

Com o anfi teatro do Hospital 
Mahatma Gandhi totalmente lotado 
por pacientes masculinos e femininos, 
o casal abordou temas que mantive-
ram a atenção da plateia ao longo de 
toda a oratória.  
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RIO DE JANEIRO-RJ

Diretores da Associação Mahatma 
Gandhi visitam o Instituto Estadual do 
Cérebro, gerido pela instituição

No último dia 19 de fevereiro, diretoria da Associa-
ção Mahatma Gandhi visitou as instalações do Insti-
tuto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de 
Janeiro-RJ, incluindo Marcelo Fernandes, vice-presi-
dente; Dr. Jupiracy Gomes Damasceno, diretor téc-
nico; Dr. Luciano Lopes Pastor, presidente; David 
Rodrigues, Gerente Administrativo e Dr. Dilson da 

SERRA-ES

“A Importância do Sorriso da Mulher” foi tema de 
palestra promovida pelo Hospital Mahatma Gandhi, no 
último dia 05 de março, como parte da programação 
desenvolvida ao longo da semana voltada ao Dia Inter-
nacional da Mulher, que se comemora em todo 08 de 
março.

A palestra foi ministrada pelo Cirurgião Dentista 
Dr. Leonardo Rincão, Supervisor Odontológico das 
UBSs, que também atende voluntariamente os pacien-
tes do Hospital. O evento também com a participação 
da colaboradora Beatriz Jácomo, Auxiliar de Saúde 
Bucal da instituição.

Prevenindo possíveis acidentes de 
trabalho e ciente se suas responsabili-
dades sociais, a Associação Mahatma 
Gandhi realiza, periodicamente, treina-
mentos de prevenção e recomendação. 

Na UPA Carapina (Serra-ES), reali-
zaram treinamentos, com apresentação 
feita pelo Técnico de Segurança do 
Trabalho, responsável por este setor, 
Fábio Monteiro Ferreira. 

Os temas foram variados, tratando 
sobre as normas regulamentadoras. 
De acordo com o Técnico de Seguran-
ça e Trabalho, “é preciso que todos os 
colaboradores estejam inteirados acerca 
dos riscos existentes no dia a dia de tra-
balho, dentro de uma unidade de pronto 
atendimento, seguindo as recomendações 
da NR32, que estabelece as diretrizes bá-
sicas para a implementação de medidas 
de proteção à segurança e a saúde dos 
trabalhadores em serviços de saúde. Essa 
Norma recomenda para cada situação de 
risco, a adoção de medidas preventivas e 
a capacitação dos trabalhadores para o 

Colaboradores da Upa Carapina participam 
de treinamentos para prevenção de acidentes 
de trabalho e doenças ocupacionais  

trabalho seguro”.
Durante o treinamento são difundidas informações sobre a 

importância da utilização de luvas, óculos e máscaras de prote-
ção, além de diversos outros itens de segurança e ainda abordan-
do os problemas de saúde decorrentes do trabalho, tais como 
tensão e espasmo muscular, dores de cabeça, stress psicológico, 
desequilíbrio muscular, entre outros. 

A Associação Mahatma Gandhi tem a certeza de que a 
orientação e o alerta para todas essas situações são primordiais 
para o bem-estar do colaborador e o desempenho da instituição.

Em fevereiro o Hos-
pital Mahatma Gandhi 
realizou uma ação na 
portaria das lojas do Ique-
gami Supermercados, 
onde foram arrecadados 
alimentos (entre arroz, 
feijão, macarrão, leite e 
óleo) perfazendo um total 
de 260 quilos em um úni-
co dia.

Toda a equipe da ins-
tituição agradece a cada 
doador e, em especial, a 
direção dos Supermerca-
dos Iquegami que autori-
zou a ação, nas pessoas 
do Gerente Andrey (Loja 
da Avenida São Vicente de 
Paulo) e o gerente Mar-
lon (da loja da Rua 24 de 
Fevereiro). Os parabéns 
também à Coordenadoria 
de Captação de Recursos 
e Eventos, responsáveis 
pela realização dessa bela 
campanha.

CATANDUVA-SP

Campanha de doação de 
alimentos para o Hospital 
Mahatma Gandhi nos 
Iquegami Supermercados

Saúde bucal na 
programação do Dia 
Internacional da Mulher

CATANDUVA-SP

Silva Pereira, Diretor Geral (foto).
 No último mês de janeiro a Asso-

ciação Mahatma Gandhi assumiu a 
cogestão do Instituto no modelo de 
parceria público-privada. Para o vi-
ce-presidente Marcelo Fernandes, 
“esta visita foi de extrema importân-
cia. Nossa equipe já está atuando e 
plenamente integrada na busca de 
oferecer o melhor aos pacientes e 
pudemos conferir isso pessoalmente. 
E, como catanduvense, posso afirmar 
que é um grande orgulho saber que 
uma instituição de Catanduva é hoje 
a responsável por tantas unidades 
de saúde no Brasil e, agora, com este 
renomado Instituto do Cérebro, cre-
denciado como centro de referência 
internacional para treinamento de 
neurocirurgia, pela Federação Mun-
dial de Sociedades Neurocirurgia, se-
diada em Genebra (Suíça)”.

 “Sabemos das responsabilidades 
que é assumir a gestão de uma instituição de saúde 
desse porte, porém nosso histórico como gestor de 
saúde nos credencia a buscar desafios maiores, com 
a certeza de que contamos com infraestrutura sufi-
ciente para superarmos as expectativas”, afirmou o 
presidente Dr. Luciano Lopes Pastor.
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ASSOCIAÇÃO MAHATMA 
GANDHI X CORONAVÍRUS

A temporada 2020 
do  Café Colonial Dona An-
gola  começou com tudo 
numa ensolarada manhã 
de domingo, 15 de março. 
Convites esgotados com 
dias de antecedência e uma 
mesa farta para encher os 
olhos e apaixonar os mais 
fi nos e diversos paladares. 
Toda renda em prol do Hos-
pital Mahatma Gandhi.
Parabéns  às equipes da 
loja Dona Angola, Captação 
de Recursos e Eventos e Nutrição/Co-
zinha. Impecável!

O Café Colonial Dona Angola é 
realizado na área verde do  Hospital 

CATANDUVA-SP

Começa Temporada 2020 do Café 
Colonial Dona Angola

As mais diversas unidades de saú-
de, geridas pela Associação Mahat-
ma Gandhi vem realizando um 
trabalho especialmente focado no 
enfrentamento ao coronavírus, pro-
curando se precaver ao Covid 19.

Em Florianópolis-SC, por exemplo, 
os colaboradores da UPA Continente 
abraçaram a causa com constantes 
reuniões de avaliação e de conscienti-
zação à população sobre os cuidados 
a serem tomados. Rede de lanchone-
te chegou a enviar alimentação para 
todos os nossos colaboradores que 
estavam a horas trabalhando por nes-
ta  causa. 

Em Serra-ES, foi adiada a 1ª Sema-
na Interna de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho (SIPAT) para direcio-
nar foco total na questão da pandemia 

Capacitação e união em tempos de COVID-19Em épocas de chuva, gramas, plan-
tas e matos crescem muito rapida-
mente. E numa cidade do tamanho de 
Catanduva-SP fi ca muito difícil manter 
tudo podado e cortado para evitar inse-
tos e bichos.

Por isso o Hospital Mahatma Gan-
dhi colocou veículos, equipamentos e 
profi ssionais para proceder limpeza de 
trechos próximos a UPA e outros na re-
dondeza. 

“Entendemos que como uma institui-
ção catanduvense devemos fazer além do 

Hospital Mahatma Gandhi ajudando 
voluntariamente na preservação da 
Cidade Limpa

que assolou o mundo. Os colaborado-
res receberam orientações sobre uso 
de máscaras; formas de higienização 
dos ambientes; como proceder nos 
atendimentos; quais os procedimen-
tos para as diversas atividades como 
na enfermagem, limpeza, segurança, 
controle de acesso e outros.

Unidades geridas pela instituição 
nos Estados de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Santa Catarina, Espírito San-
to e Rio Grande do Sul estão sendo 
municiados de conhecimentos para 
realizarem um trabalho que faça a 
diferença neste cenário que assustou 
todo o planeta. Juntos somos mais 
fortes.estipulado. Somos gestores da UPA, mas 

também somos Catanduva. Com uma 
cidade limpa, calçadas e canteiros com 
gramas aparadas e áreas maiores com 
matos cortados todos nós saímos ganhan-
do. Estamos dando esta contribuição vo-
luntariamente e com muito amor à essa 
população”, afi rma Marcelo Fernandes, 
vice-presidente do Hospital Mahat-
ma Gandhi.

Mahatma Gandhi, em Catanduva-SP 
e contou com música ao vivo da dupla 
Flávio & Rodrigo, contratados da JRS 
– Shows, Eventos e Leds, que muito 
contribui em prol do Hospital. 

CATANDUVA-SP


