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A Associação Mahatma Gandhi 
fi rme e forte nas campanhas 
Outubro Rosa e Novembro Azul.
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UPA-CATANDUVA-SP
Concluída reforma da Unidade 
gerida pela Associação 
Mahatma Gandhi. 

MESQUITA-RJ
1º Encontro de Fisioterapeutas 
e Terapeutas Ocupacionais da 
baixada reuniu profi ssionais e 
acadêmicos.

MAFRA-SC
Reforma e ampliação da 
UPA para maior rapidez no 
atendimento.

ALFREDO CHAVES-ES
Associação Mahatma Gandhi 
participa do 11º Seminário do 
Controle Social.

PARAÍBA DO SUL-RJ
HTO Dona Lindu atinge 
a marca de 100 mil 
atendimentos.

Associação Mahatma Gandhi e Fundação Padre 
Albino se reúnem para defi nir implantação de 
Residência de Psiquiatria no Hospital Mahatma 
Gandhi. Pág. 7 

Rosa & Azul na luta 
contra o câncer

Rosa na luta 

Acontecendo: Residência de PsiquiatriaAcontecendo: Residência de Psiquiatria

Um consultório odontológico acaba de ser implantado no Hospital Mahatma 
Gandhi e, a partir de dezembro um dentista estará atendendo os pacientes ga-
rantindo assim saúde bucal e resgate da alta estima dentro da fi losofi a da atual 
diretoria, de um tratamento humanizado. Pag.10

Presente de Natal aos pacientes 
do Hospital Mahatma Gandhi
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A possibilidade de um novo surto 
da Dengue em Catanduva-SP motivou 
uma nova campanha feita em conjunto, 
reunindo Prefeitura Municipal, Hospital 
Mahatma Gandhi, Hospital Padre Al-
bino, Hospital Emílio Carlos, Fundação 

Hospital Mahatma Gandhi participa de campanha 
conjunta contra a Dengue em Catanduva-SP

Padre Albino e Hos-
pital São Domingos, 
à exemplo da campa-
nha de prevenção ao 
Influenza, realizada 
no primeiro semestre, 
envolvendo as mes-
mas instituições.

No início de outu-
bro uma reunião na 
varanda da Dona An-
gola (loja de artesana-
to do Hospital Mah-
atma Gandhi) com as 
presenças do Secretá-
rio Municipal de Saú-
de, Ronaldo Gonçal-
ves Jr., Daniela Aguiar 

Bellucci, Diretora do Departamento de 
Vigilância em Saúde; Guilherme Gandi-
ni, Diretor Municipal de Atividades Cul-
turais e Responsável pela Comunicação 
Social; Diego Palmieri, Microscopista e 
Dr. Ricardo Santaella, Médico Infectolo-

gista e,  com os responsáveis  pelos de-
partamentos de comunicação das en-
tidades e hospitais da cidade: Gislaine 
Sampaio (Hospital São Domingos), An-
tonio Jayme (Hospital Mahatma Gan-
dhi) e Marcela Millani (Fundação Padre 
Albino, Hospital Padre Albino e Hospital 
Emílio Carlos), os pontos principais fo-
ram abordados, assim como a uniões 
de todos em torno desse projeto.

As instituições abraçaram a cau-
sa da campanha de conscientização 
e esclarecimentos. A Prefeitura ficou 
responsável pela impressão de algu-
mas peças. Todo o custo de criação 
e veiculação foram absorvidos pelas 
instituições que abraçaram a causa da 
campanha de conscientização e escla-
recimentos à população, incluindo cria-
ção de campanha e espaço em todas as 
mídias (rádio, TV, Outdoor, jornais, re-
vistas e cartazes), graciosamente, como 

uma forma de, junto a Prefeitura, evitar 
que um surto de tão triste lembrança, 
como o de 2015, se repita.

Outro ponto que também vem sen-
do bordado na campanha é a conscien-
tização dos moradores no sentido de 
permitir que as equipes do EMCA pos-
sam visitar os imóveis na busca de cria-
douros do Aedes aegypti.

O Hospital Mahatma Gandhi cedeu 
espaços nas programações de rádio, 
televisões e revistas, ciente da respon-
sabilidade social de cada uma das insti-
tuições. “Toda a comunidade deve envol-
ver-se com essas questões relacionadas 
a saúde pública. O Hospital Mahatma 
Gandhi jamais iria se furtar a dar sua 
humilde contribuição, dentro do que nos 
é possível, nesta causa tão importante. 
Saúde é soma e não divisão”, comentou 
o vice-presidente do Hospital, Marcelo 
Fernandes dos Santos.

Catanduva-SP

UPA Catanduva termina 
reforma

Saúde

Dezembro chegou trazendo boas 
novas à população catanduvense. Em 
parceria com a Associação Mahatma 
Gandhi, gestora da UPA Catanduva há 
3 anos, a Prefeitura Municipal entrega à 
cidade a Unidade de Pronto Atendimen-
to reformada, proporcionando uma 
nova estrutura para o atendimento. 

A sala de recepção foi ampliada, me-
lhorando a acomodação e comodidade 
às pessoas que aguardam a prestação 
do serviço. Em breve, será implantada 
uma farmácia na unidade. 

O objetivo é melhorar cada vez mais 
o atendimento à população de Catandu-
va.

Unidade gerida pela Associação Mahatma Gandhi 
passa a oferecer mais comodidade e conforto à 
população!

ANTES DEPOIS

ANTES DEPOIS
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Matéria da Capa

Projeto Saúde SUStentável
Associação Mahatma Gandhi lança campanha de conscientização em todas as Unidades de Saúde de Catanduva

O Hospital Estadual de Trauma-
tologia e Ortopedia Dona Lindu (Pa-
raíba do Sul-RJ) recebeu orientadoras 
integrantes da Equipe de Humanização 
e Hotelaria da Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, para a 
realização da capacitação “Qualidade do 
Atendimento na Unidade Hospitalar”. A 
ação faz parte da Política Nacional de 
Humanização (PNH) – HumanizaSUS, 
para efetivar os princípios do SUS no co-
tidiano das práticas de atenção e gestão, 
qualificando a saúde pública no Brasil e 
incentivando trocas solidárias entre ges-
tores, colaboradores e pacientes.

Durante o encontro, foram enfatiza-
dos diretrizes importantes que devem 
nortear o atendimento de uma unidade 
hospitalar. O primeiro é o acolhimento, 
cuja característica importante é conhe-
cer e entender as singularidades das 
pessoas. A gestão participativa também 

O som dos monitores, que controlam 
a frequência cardíaca, a pressão e o pul-
so dos pacientes internados no Hospital 
Estadual de Traumatologia e Ortopedia 
Vereador Melchiades Calazans (HTO 
Baixada – Nilópolis-RJ), foi substituído 
pela música. No último dia 04 de outu-
bro o coral Cantareiros, composto por 
15 vozes, levou aos internos um pouco 
de alegria, conforto, bem-estar e afeto, 
servindo como estimulo no processo de 
recuperação dos pacientes.

O evento foi organizado pela coor-

A sustentabilidade ambiental defini-
tivamente entrou nos debates dos 
gestores e profissionais do setor de 

saúde.  Atenta à necessidade de otimizar 
recursos financeiros e naturais, a Asso-
ciação Mahatma Gandhi e a Secretaria 
Municipal de Saúde de Catanduva lança-
ram uma campanha envolvendo todas as 
unidades de saúde geridas pela institui-
ção, para promover a economia de água, 
energia elétrica e copos descartáveis, 
voltada aos profissionais envolvidos nas 
unidades de saúde geridas pela instituição 
e, também à população que utiliza as uni-
dades. A iniciativa tem o propósito de esti-
mular uma mudança de comportamento a 
partir da divulgação de informações relati-
vas ao consumo consciente.

Na campanha divulgamos a forma cor-
reta de consumir água e energia elétrica, 

por exemplo, de modo consciente e fun-
damental para a preservação dos recursos 
naturais, sendo a base para um crescimen-
to sustentável.

A campanha envolveu confecção de 
adesivos e cartazes, contendo orientações 
para evitar o desperdício e assegurar a re-
dução das contas de água, energia elétrica 
e copos descartáveis. São dicas simples, 
mas que podem gerar uma economia con-
siderável. 

Uma das maiores discussões da atuali-
dade quando se fala em meio ambiente diz 
respeito a preservação do planeta. No seg-
mento da Saúde, o consumo de recursos 
naturais e a demanda por matérias-primas 
são uma das maiores em comparação a 
outras áreas.

SUBSTITUIÇÃO DE COPOS DESCARTÁ-
VEIS POR CANECAS REUTILIZÁVEIS
Um dos maiores desafios da atualida-

de é a gestão de resíduos sólidos em fun-
ção da quantidade gerada e dos impactos 
ambientais negativos causados. Neste 
projeto também buscamos a redução da 
quantidade de copos descartáveis utiliza-
dos pelos pacientes e, para os funcioná-
rios, substituímos o copo descartável pelo 
uso de canecas reutilizáveis.

Se cada funcionário utilizar três co-
pos descartáveis por dia, ao final de um 
ano terão consumidos 700 copos descar-
táveis. Se multiplicarmos esse número 
pelo número de profissionais contratados 
(cerca de 320), significa uma economia de 
224 mil copos/ano.

Para os pacientes, a orientação é que 
os copos fiquem na recepção, aos cuida-
dos da atendente. Um cartaz indica aos 

pacientes que devem solicitar o copo. Des-
ta forma evita o eterno problema do porta-
-copos, que dificilmente sai apenas um. E a 
pessoa acaba usando dois copos juntos ou 
deixa o outro no lixo.

Além da economia proporcionada, de-
ve-se ressaltar a questão ambiental. No 
Brasil, são consumidos aproximadamente 
720 milhões de copos plásticos descartá-
veis por dia, correspondendo a aproxima-
damente 1.500 toneladas de resíduos por 
dia. O tempo que um copo plástico leva 
até se decompor na natureza pode chegar 
até 450 anos e pelo baixo valor pago às 
empresas e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis, em torno de R$0,20 e 
R$1,00 por quilograma desse tipo de mate-
rial, a reciclagem se torna economicamen-
te inviável.

Também vale registrar outro aspecto 
que atinge o meio ambiente de forma bru-
tal: na fabricação de copos descartáveis, 

em processos tradicionais, são utilizados 
em média três litros de água por unidade, 
enquanto que nos copos cabem apenas 
de 180 a 200ml de água. Ou seja, gasta-se 
infinitamente mais agua para fabricar do 
que para sua utilização.

No último dia 30 de outubro aconteceu 
o lançamento da campanha na unidade do 
bairro Solo Sagrado, seguida das outras 21  
unidades. Atualmente todas elas integram 
o projeto e os primeiros resultados já co-
meçam a surgir: economia, meio ambien-
te e conscientização.

Paraíba do Sul-RJ

A qualidade do 
atendimento envolve 
todos os setores de um 
Hospital

Nilópolis-RJ

Grupo Cantareiros leva música aos pacientes

foi enfatizada durante a capacitação 
como essencial para um bom funciona-
mento da unidade de saúde, haja vista 
que quando o gestor se coloca em pers-
pectiva junto à sua equipe de trabalho, 
é possível ampliar a capacidade de aná-
lise e busca de soluções. A valorização 
do colaborador e a defesa dos direitos 
dos usuários também foram debatidos.

É importante ressaltar que o atendi-
mento e a assistência do HTO Dona Lin-
du, administrado pela Associação Mah-
atma Gandhi em contrato de co-gestão 
com o Governo do Estado desde 2017, 
são constantemente elogiados por pa-
cientes, acompanhantes e visitantes, 
com mais de 90% de usuários declaran-
do como “excelente” os serviços ofereci-
dos pelo hospital todos os meses.

denadora do Núcleo de Segurança do 
Paciente do Hospital, Luciana Maria Cos-
ta, que convidou os Canteiros para uma 
apresentação especial. Cantou músicas 
de vários estilos, mas todas tendo em co-
mum a esperança, a fé e a força. Emoção 
que foi sentida por Thiago das Chagas 
Sanches, de 28 anos, que teve os mem-
bros superiores e inferiores queimados 
por álcool ao fazer um churrasco. Segun-
do ele, é um tipo de atividade que deve-
ria existir em todos os hospitais pois leva 
esperança.

Ronaldo Gonçalves Júnior (Secretário Municipal de Saúde), Dr. Luciano Lopes Pastor (Presidente da 
Associação Mahatma Gandhi) e Marcelo Fernandes dos Santos  (vice presidente).
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Comemoração

Motivo foi o que não faltou para a 
Associação Mahatma Gandhi reunir 
os profissionais de Catanduva-SP, cujas 
datas são comemoradas no período. 
Dia do Fisioterapeuta e Dia do Te-
rapeuta Ocupacional (13/10), Dia do 
Médico (18/10), Dia do Profissional de 
Informática (19/10) e Dia do Dentista 
(25/10) foi tema do happy hour prepa-
rado pela Coordenadoria de Captação 
de Recursos e Eventos e pelo setor de 
Cozinha & Nutrição do Hospital Mahat-
ma Gandhi. 

Foram convidados todos os cola-
boradores das profissões citadas para 
uma confraternização, tendo a varan-
da da Loja Dona Angola e a área verde 
do Hospital, como cenário ideal para 
bom papo e deliciosas guloseimas. 
“Médicos, dentistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais e profissio-
nais de informática que atuam tanto 
no Hospital Mahatma Gandhi quanto 
na UPA e nas Unidades de Saúde geri-
das pela Associação Mahatma Gandhi 
foram convidados. Ficamos honrados 
com a presença maciça. Esta é uma prá-
tica que estamos exercendo todos os 
meses”, afirma Dr. Luciano Lopes Pas-

Festejando as profissões e os profissionais
As profissões cujos dias são comemorados no período, ganharam homenagem da Associação Mahatma Gandhi

Com o singelo título de “Tudo Junto 
e Misturado à serviço do Amor”, aconte-
ceu nos dias 07 e 08 de novembro mais 
uma edição do Bazar de Natal anual, 
onde as mais diferentes instituições e 
ONGs de Catanduva-SP colocam, num 
mesmo espaço, os produtos que con-
feccionam.

Hospital Mahatma Gandhi participa de 
Bazar de Natal

tor, Presidente da instituição.
Em novembro foi comemorado o 

Dia do Biomédico (20), do Técnico em 

Contabilidade (20) e do Profissional de 
Segurança no Trabalho (27). Todos re-
ceberam a atenção e o reconhecimento 

da nossa instituição, cuja filosofia é a 
humanização no trabalho oferecido e 
o respeito aos profissionais envolvidos.

Um grande número de pessoas pas-
sou pelo local, encontrando opções di-
ferenciadas e preços especiais para as 
compras dos presentes de Natal.

O Hospital Mahatma Gandhi este-
ve presente, levando parte do acervo 
da Loja Dona Angola. Sucesso total em 
prol do nosso Hospital.

O sucesso do trabalho desenvolvi-
do pela Associação Mahatma Gandhi 

Saúde Municipal de Ilha Solteira vem 
conhecer trabalho realizado pela 
Associação Mahatma Gandhi

Dentre as inúmeras instituições que 
visitam o Hospital Mahatma Gandhi em 
Catanduva, tivemos a honra de receber 40 
alunos e 4 docentes do curso de Técnico 
de Enfermagem de Bebedouro-SP, que vi-
sitaram as dependências da instituição e 
ficaram impressionados com a infraestru-
tura e com o processo humanizado de tra-

Bebedouro em Catanduva
tamento, que nos coloca como referência 
em tratamento de transtornos mentais e 
dependência química.

As escolas, clubes de serviços e pes-
soas interessadas em uma visita monito-
rada podem agendar através do telefone 
(17) 3524-9077 – Depto. de Captação de 
Recursos e Eventos.

na gestão das Unidades Básicas de 
Saúde de Catanduva-SP, ultrapas-
sou fronteiras e hoje é tido como 
modelo para diversas prefeituras. 

A mais recente visita foi da Se-
cretaria Municipal de Saúde de 
Ilha Solteira-RJ, através da psiquia-
tra Karini Rebolo e as enfermeiras 
Leila Lofego e Vanessa Coelho.

Na foto, as visitantes com o vi-
ce-presidente do Hospital Mahat-
ma Gandhi, Marcelo Fernandes 
dos Santos e o Coordenador Téc-
nico Thiago Silva.
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No dia-a-dia, confrontamo-nos 
com situações difíceis, mas somos 
recompensados ao ver o sorriso 
de uma criança. Esse é um gran-
de combustível para continuar-
mos trabalhando, compromissa-
dos com a qualidade. E o Dia das 

A Associação Mahatma Gandhi em 
parceira com a Secretária de Saúde e Se-
cretária de Esporte e Cultura de Mesqui-
ta-RJ, também atuou firme e forte nas 
campanhas Outubro Rosa e Novembro 
Azul. No dia 23 de outubro realizaram 
uma caminhada voltada para preven-
ção do câncer de mama.

O percurso entre a Vila Olímpica e a 
Praça Cosmorama, serviu de cenário de 
uma manhã com alongamento, relaxa-
mento, tendas de saúde com agenda-

Hospital Mahatma Gandhi 
participa ativamente do 
outubro rosa e do novembro azul

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA. 
De repente tudo ficou rosa. A Prefeitu-
ra Municipal de Catanduva escolheu o 
Hospital Mahatma Gandhi para, jun-
tos, realizarem a abertura oficial da 
campanha de conscientização sobre 
a importância da prevenção ao cân-
cer de mama, chamada Outubro Rosa. 
Reunindo autoridades, ONGs, impren-
sa e segmentos representativos da 
nossa comunidade, o evento aconte-
ceu o Anfiteatro Amil Zákia, no Hos-
pital, na manhã do último dia 08 de 
outubro. Uma série de ações foram 
realizadas ao longo do mês envolven-
do pacientes, familiares, colaborado-
res e toda a população catanduvense. 
O Secretário Municipal de Saúde,  Ro-
naldo Goncalves, o presidente do 
Hospital Mahatma Gandhi, Dr. Lu-
ciano Lopes Pastor e a presidente da 
ONG Sempre Viva, Sônia Ceneviva, es-
tiveram presentes, compondo a mesa 
principal, juntamente com Tiago Silva, 
Coordenador Técnico da instituição. 
Laços na cor rosa foram ostentados por 

CÂNCER DE PRÓSTATA MARCOU O 
MÊS DE NOVEMBRO. E se outubro 
foi rosa, novembro não deixou por 
menos, e garantiu um tudo azul do 
primeiro ao último dia do mês, para 
todos no Hospital Mahatma Gandhi. 
Novembro é o mês da conscientização 
do câncer de próstata e a campanha No-

Rosa & Azul Itaboraí-RJ

Mesquita-RJ

Caminhada de 
Prevenção do Câncer 
de Mama

Hospital Leal 
Júnior comemora 
Dia das Crianças 
levando alegria e 
esperança

vembro Azul serviu como um alerta: o 
câncer de próstata é o mais incidente 
entre os homens brasileiros. De acor-
do com dados do Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), estima-se que só no ano 
de 2018 serão 68 mil novos casos des-
te tipo de câncer. Além da incidência, é 
o segundo que mais mata os homens, 
ficando atrás somente do câncer de 
pulmão. E a alta taxa de mortalidade 
está associada ao diagnóstico  tardio. 
Esta é a doença mais comum entre 
os homens com mais de 50 anos. Ela 
pode ser diagnosticada precocemen-
te a partir das consultas periódicas 
com o urologista, através da reali-
zação anual do toque retal, exame 
ainda muito cercado de preconceito.   
A partir dos 50 anos a consulta perió-
dica ao urologista deve fazer parte 
da rotina do paciente. Já para quem 
tem familiar de primeiro grau que 
teve câncer de próstata ou homens 
negros, a visita ao médico deve acon-
tecer a partir dos 45 anos, já que 
eles fazem parte do grupo de risco. 
Como uma instituição presente na vida 
de toda a comunidade e atendendo 
102 municípios do interior de São Pau-
lo, o Hospital Mahatma Gandhi não 
poderia se ausentar de tão importan-
tes causas, assim como já fizemos com 
o setembro amarelo.

todos, assim como distribuídos aos visi-
tantes. Palestras e ações de cidadania 
proporcionaram um colorido de espe-
rança e fé na vida.

mento de exames preventivos, aferição 
de pressão arterial e verificação de glice-
mia capilar (HGT).  Estiveram presentes 
no evento o grupo de fisioterapeutas 
do CEFIR, realizando auriculoterapia e 
orientações para atendimento. Após a 
realização de exames os usuários sabo-

rearam um delicioso lanche a base de 
frutas, sanduíches, água e sucos. “Even-
tos como esse confirmam o respeito da 
Associação Mahatma Gandhi para com 
a população de todas as localidades onde 
atua”, afirma o Conselheiro da AMG Sid-
ney Gomes Costa.

Crianças não poderia deixar de 
levar alegria, esperança e muito 
amor para os pequenos pacientes 
do Hospital Municipal Dr. Leal 
Júnior (Itaboraí-RJ), gerido pela 
Associação Mahatma Gandhi. 
Entre sorrisos e muitas brincadei-
ras, os pequenos tiveram uma tar-
de diferente, amenizando a tensão 
e a difícil rotina da internação hos-
pitalar. 

Contamos com a parceria da 
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLI-
VEIRA – Campus Niterói, os discen-
tes foram acompanhados e super-
visionados pelas supervisoras de 
estagio CLARICE FERREIRA e SIL-
VANIA CORRÊA, acompanhados da 
orquestra ART SOM de Itaboraí-RJ.
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Dentre as muitas mudanças e trans-
formações por que vem passando o 
Hospital Mahatma Gandhi, em Catan-
duva-SP, uma delas é a inauguração de 
um novo espaço dentro da estrutura da 
instituição.

Com localização privilegiada, dentro 
do HMG foi construída a farmácia que 
conta com maior espaço e adequação 
dos medicamentos, facilitando o enca-
minhado das medicações de cada pa-
ciente, dentro das mais rígidas normas 
da saúde pública.

Funcionando ininterruptamente das 
07 às 22 horas, conta com farmacêuti-
cos e auxiliares de farmácia, formados 
e experientes, em escala de horários de 
modo a assegurar a praticidade, a quali-
dade e confiabilidade.

Nova farmácia do Hospital Mahatma Gandhi 
dentro dos mais rígidos critérios de saúde!

A Associação Mah-
atma Gandhi sente-se 
honrada em ver o projeto 
“Consultório de Rua”, im-
plantado em Catanduva, 
servir de modelo para di-
versas prefeituras do Bra-
sil. Trata-se de uma equipe 
multiprofissional que de-
senvolve ações integrais 
de saúde frente às neces-
sidades dessa população. 
As atividades são realiza-
das de forma itinerante, 
e quando necessário, de-
senvolvem ações em par-
ceria com os demais servi-
ços do município.

A supervisora Técnica do projeto 
explica: “a equipe de Consultório na 
Rua, visa ampliar o acesso da população 
em situação de rua aos serviços de saú-
de, ofertando, de maneira mais oportu-
na, atenção integral à saúde para esse 
grupo populacional, o qual se encontra 
em condições de vulnerabilidade e com 
vínculos familiares interrompidos ou 

Querida e estimada em toda 
a nossa comunidade, a senhora 
Leda Santaella comemorou seu 
aniversário de forma solidária. No 
convite solicitou aos convidados 
que ao invés de presentes para 
ela, que levassem sabonetes para 
serem doados aos pacientes do 
Hospital Mahatma Gandhi (Catan-
duva-SP). 

Uma grande quantidade foi ar-
recadada e a aniversariante trans-
formou a comemoração em um 
lindo ato benemerente. A diretoria, 
colaboradores e pacientes agrade-
cem pelo belíssimo gesto. Na foto, 
a aniversariante com o presidente 
do Hospital, Dr. Luciano Lopes 
Pastor, e o vice-presidente, Mar-
celo Fernandes dos Santos, por 
ocasião da entrega dos produtos 
arrecadados. Na oportunidade, 
dona Leda Santaella foi presen-
teada com uma imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, da Loja Dona 
Angola, do próprio HMG.

A Associação Mahatma Gandhi, em 
parceria com a Prefeitura de Mesquita, 
realizou o 1º Encontro de Fisioterapeu-
tas  e Terapeutas Ocupacionais da Bai-
xada. Segue a reportagem feita pela im-
prensa oficial da Prefeitura.

O evento aconteceu no Centro Cul-
tural Mister Watkins, na região central 
da cidade, e foi direcionado, principal-
mente, a profissionais e estudantes 
das áreas de  Fisioterapia  e de Terapia 
Ocupacional. Durante a tarde, quatro 
palestras foram apresentadas, com te-
mas que variaram desde o próprio fun-
cionamento do Centro de Especialidade 
de Fisioterapia e Reabilitação da cidade, 
o CEFIR, até uma verdadeira aula sobre 
“Responsabilidade Civil e Criminal do 
Profissional na Emissão de Documen-
tos”, esta última ministrada pelo  fisio-
terapeuta, perito judicial e ergonomista 
Dr. Marco Gama.

“A fisioterapia começou a ser ofereci-
da pelo município de Mesquita em 2002, 
mas os avanços recentes são inegáveis. 

Aniversário em 
prol do Hospital

Mesquita-RJ

1º Encontro de Fisioterapeutas e 
Terapeutas Ocupacionais da Baixada 
Fluminense

Hoje, temos 19 fisioterapeutas no espa-
ço, quatro no programa Melhor em Casa 
(que leva atendimento médico qualifica-
do à casa dos pacientes com dificuldade 
de locomoção) e dois na Vigilância Epi-
demiológica, atendendo o programa de 
combate à hanseníase. Temos ainda, no 
próprio CEFIR, uma fonoaudióloga, uma 
assistente social, uma terapeuta ocupa-
cional e até mesmo dois acupunturistas”, 
valorizou Marise Alves Vieira de Queiroz, 
coordenadora do Centro de Especialida-
de de Fisioterapia e Reabilitação.

Catanduva-SP

Consultório de Rua: Saúde para a 
população em situação de rua

fragilizados”.
Na foto, a Equipe: Enfermeira Ana 

Caroline de Lima Sampaio Capristo, 
Agente Social Priscila Maria Costa, Au-
xiliar de Enfermagem Paula Fernanda 
Sperandio, Psicóloga Maria Lucia Ra-
mos Jayme, Médica Clínica Ariane de 
Souza Pelissoni e Arte Educadora Ga-
briela Cristina de Papur Alcalai.

Boas notícias
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Residência Médica

No último dia 01 de novembro a di-
retoria do Hospital Mahatma Gandhi, 
nas pessoas do seu presidente Dr. Lu-
ciano Lopes Pastor, de seu vice-presi-
dente Marcelo Fernandes dos Santos 
e do coordenador técnico, psiquiatra 
Professor Doutor Gerardo Maria Araújo 
Filho, reuniu-se, no prédio da Faculdade 

A Associação Mahatma Gandhi, 
sempre embasada nos recursos éti-
cos para a execução de suas ações, 
implementou a Comissão de Ética de 
Enfermagem nos Estabelecimentos de 
Assistência à Saúde, gerenciadas pela 
OS, indo ao encontro dos anseios e 
esforços da equipe de enfermeiros da 
instituição que atuam no Estado do Rio 
de Janeiro.

A Comissão de Ética de Enferma-
gem nas Unidades de Assistência à 
Saúde possui função educativa, consul-
tiva e de verificação do exercício pro-
fissional da categoria, com o vislumbre 
ético em suas diversas áreas de atua-
ção. A existência de Comissão de Ética 
de Enfermagem na instituição valoriza 
os profissionais de Enfermagem, ga-
rantindo um atendimento humaniza-
do, com qualidade, segurança e ética. 
De acordo com o Manual de Implan-
tação da Comissão de Ética de Enfer-
magem (COREN-RJ; 2018), a Comissão 

O Projeto “Cuidando de Quem Cui-
da” é uma experiência de humanização 
em saúde , do qual a Associação Mah-
atma Gandhi, juntamente com Joyce Ca-
bral, da Supervisão de Serviço Social da 
Secretaria Municipal de Saúde, está im-
plantando no Hospital de Traumatolo-
gia e Ortopedia da Baixada Fluminense.

O projeto é executado a partir de 
reflexões resultantes da atuação in loco 
desta Supervisão junto a equipe multi-
disciplinar, bem como os afazeres dos 
profissionais de saúde responsáveis pelo 
cuidado dos mesmos.

Aliado a isso, outras questões inquie-
tadoras se fazem relevantes, como o 
processo de adoecimento e consequente 
internação hospitalar que acarreta gran-
des mudanças no cotidiano não somente 
do paciente, mas também de seus fami-
liares e amigos, principalmente, quando 
estes assumem a condição de acompa-
nhantes. 

Deve-se considerar, nesta situação, o 
intenso desgaste físico e emocional des-
tes na convivência diária com o sofrimen-
to de seu ente e dos demais pacientes.   
Tal condição implica, ainda, a responsa-
bilidade assumida perante os cuidados 
com seu ente, além da interrupção de 
sua rotina, quando muitos cessam suas 
atividades laborais ou se ausentam de 
seus domicílios, tendo, ainda, que se 
afastar dos cuidados para com seus de-
mais familiares. Além disso, a condição 
de acompanhante exige a adaptação a 
rotina hospitalar e regras institucionais. 

Reunião com a FPA marca a implantação de Residência 
Médica em Psiquiatria no Hospital Mahatma Gandhi

de Medicina de Catanduva, no campus 
da UNIFIPA, para discutir detalhes para 
a implantação da Residência Médica em 
Psiquiatria no HMG.

Pela Fundação Padre Albino, partici-
param o Professor Doutor Jorge Luís dos 
Santos Valiatti (Coordenador do Curso 
de Medicina da FAMECA), Dr. Eduardo 

Rio de Janeiro-RJ Nilópolis-RJ

Mahatma Gandhi: Posse da Comissão de Ética 
em Enfermagem

Cuidando de quem cuida: projeto do 
HTO Baixada visa os  acompanhantes dos 
pacientesde Ética de Enfermagem nas Institui-

ções de Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro está normatizada pelo COFEN 
através da atual Resolução COFEN 
572/2018, como sendo um órgão re-
presentativo na instituição, com fun-
ção educativa, consultiva, fiscaliza-
dora do exercício profissional e Ético 
dos profissionais de Enfermagem. 
Essa Comissão tem como missão: 
– Assegurar a conduta Ética dos pro-
fissionais de Enfermagem da Ins-
tituição, através da análise das in-
tercorrências notificadas por meio 
de denúncia formal e auditoria; 
– Zelar pelo exercício Ético dos profis-
sionais de Enfermagem da Instituição; 
– Colaborar com o COREN-RJ, no 
combate ao exercício ilegal da pro-
fissão, através da promoção, discus-
são, orientação e divulgação de te-
mas educativos relacionados à Ética 
dos profissionais de Enfermagem. 
– Divulgar o Código de Ética dos pro-
fissionais de Enfermagem, Resolução 
COFEN 564/2017 e Legislações do 
exercício profissional de Enfermagem. 
No dia 14 de Novembro de 2018, as 
Unidades de Pronto Atendimento de 
Bangu, Realengo, Marechal Hermes e 
Ricardo de Albuquerque e os Hospi-
tais de Traumato-ortopedia D. Lindú 
e Melchiades Calazans, todas do Es-
tado do Rio de Janeiro, tiveram suas 
comissões empossadas pelo COREN-
-RJ. O evento ocorreu no Auditório do 
COREN-RJ, no Bairro da Glória, Zona Sul 
do Rio de Janeiro.

Todos estes fatores são agravados e aca-
bam por gerar um estado de angústia e 
forte estresse quando se tem um longo 
período de internação do paciente, o que 
ocorre de modo mais frequente no cená-
rio da clínica médica.

O Projeto “Cuidando de Quem Cui-
da” surgiu com a proposta de se  criar 
um espaço de escuta, interação, discus-
são e diálogo, além de oferecer suporte 
e orientação quanto á questões diversas, 
tais como orientação quanto aos cuida-
dos básicos com o paciente ou mesmo 
esclarecimentos quanto à rotina hospi-
talar. 

Sem nunca esquecer de que “Cuidar 
do acompanhante faz parte do trata-
mento”!

Marques da Silva (Coordenador da CO-
REME), Dr. Jussemar Rocês Rios (Diretor 
Médico do Hospital Emílio Carlos), Dr. 
Luis Fernando Colla (Diretor Médico do 
Hospital Padre Albino), Professor Toni-
nho Araújo (Coordenador Pedagógico 
da Unifipa), Renata Rocha (gestora Ad-
ministrativa do Hospital Padre Albino) e 
Benedito Carlos Rodrigues (Gerente de 
Serviços em Saúde do Hospital Emílio 
Carlos).

Como já informamos em edição 
anterior, o Ministério da Educação au-
torizou o credenciamento da Residên-
cia Médica em Psquiatria do curso de 
Medicina do Centro Universitário Padre 
Albino/UNIFIPA, que poderá treinar mé-
dicos durante três anos  para credenciá-
-los como Psiquiatras, seguindo regras 
determinadas pela Comissão Nacional 
de Residência Médica. 

A nova Residência Médica terá como 
local de aprendizagem o Hospital Mah-
atma Gandhi, além dos hospitais Padre 

Albino, Emílio Carlos e o CRAS (Centro 
de Referência de Assistência Social). O 
psiquiatra responsável será o Professor 
Doutor Gerardo Maria Araújo Filho, 
médico psiquiatra e coordenador téc-
nico do HMG.
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ANIVERSARIANTES – OUTUBRO/ 2018

Dia 01 –  Neide Maria da Conceição Lima - Adriana Cristina da Cruz - Caroline Dias 
Antes da Silva -  Cristiana Socorro Squisatto - David Rufino Machado - Dayana Mattos 
de Lima - Demilson Antunes da Costa - Érica Vieira de Aguiar - Luciana Monteiro 
Santos - Paulo Henrique Correia - Sabrine Pinto Pacheco de Moraes – Dia 02 - Ana 
Carolina Rocha da Silva - Ana Lúcia da Silva Souza - Andressa Durval Zeferino da 
Silva - João Antonio de Moraes Lopes - Verônica Cordeiro Dias – Dia 03 - Adriana 
Lopes - Alzira de Freitas Muniz - Fernanda Suarez França - Maria do Socorro Barbosa 
da Silva - Simone Barbosa de Paula Andrade – Dia 04 - Dayane Barreto dos Santos 
Barros Cardoso - Elaine da Silva Quintão - Jeferson de Azevedo Jacob - Jordelino Dias 
Neto - Júlio César Conceição Pereira - Lucas Claro Perin - Rosineia Aparecida Ferreira 
- Tayna Bortolesse de Souza - Aline Dias da Silva – Dia 05 - Deusamar Souza Lima 
Ferreira - Fábio da Silva Oliveira - Fernanda Miler Ribeiro - Gislaine Vanize Canteiro 
- Gizela Aparecida Lopes da Silva - Lumara Frois Lacerda da Silva - Thaís Cristina de 
Araújo Pereira - Camila Aparecida Valério Francisco – Dia 06 – Diana Rodrigues 
Ribeiro - Eliana Farias Borrher - Lucineia dos Santos Ferreira - Luzia Laila Almeida 
Sousa Alves - Maicon Lopes de Mello - Márcia Alves das Chagas - Márcio Marinho 
Ribeiro - Maria Cristina Remonte - Mônica Braz da Silva - Taísa Pereira Lourenço 
Alves dos Santos - Eva Nasare Vieira da Fonseca – Dia 07 – Monique Aparecida 
Dias dos Santos - Renata Espindola de Oliveira - Rosimeire Formigoni Trassi Mar-
ques - Teder da Silva Gomes de Oliveira - Thiago de Marins Ferreira - Vânia dos 
Santos Figueiredo – Dia 08 – Bianca de Medeiros Soares da Silva - Juliana Dispatto 
Saravalli - Maria Izabel da Silva Benedito - Marlene dos Santos Marinho - Renata 
Lúcia Marinho - Roberta Esteves da Costa – Dia 09 – Ana Claudia de Oliveira Pin-
to Martins - Ana Mohamed da Almeida - Felipe Carlos de Medeiros Lima - Haidee 
Borges de Moraes - Isadora Santiago de Oliveira - Lindaci Arruda de Araújo - Márcia 
de Queiróz Magalhães - Márcia Ribeiro Ribas - Sérgio Pereira Gonçalves – Dia 10 
– Ariane Aparecida Fernandes - Gláucia Helena dos Santos Marins - Gleide Santos 
Valente - Luiz Carlos Ferreira - Maria Orminda Iecker da Silva - Mônica Aparecida 
Piassi - Patrícia Aparecida Fachetti da Cruz Souyza - Simone da Silva Constâncio dos 
Santos – Dia 11 – Adriana Cristina Viera da Silva - Alex Campos Marcelino - Bianca 
da Silva Lopes - Carla Nascimento Silva - Evandro Neves - Lívia Teixeira dos Santos 
Oliveira -  Luci Mara Vargas Terterola - Luciene Aparecida Cezare – Dia 12 – Elisa 
Raquel Cunha - Getúlio Gomes de Oliveira - Luciano Aparecido Penteado - Luciene 
de Souza Silva Brum - Luzimar Venâncio da Silva - Maria Aparecida da Silva - Roberto 
Porto Rosa - Tânia Maria Rodrigues de Oliveira - Vicente Ramos da Conceição - Vi-
cente Ramos da Conceição – Dia 13 – Andreia Ferreira Varela - Aqdriana Rodrigues 
de Araújo - Carlos Alexander Vieira - Leila Marques Costa - Lucas Cristiano Parrei-
ra - Marta de Campos Ribeiro - Patrícia da Silva Muniz – Dia 14 – Ana Karoline 
Rossi Vargas - Bruno Roberto Dutra - Carlos Roberto Caetano Rita - Elaine Cristina 
Silva do Nascimento - Gabriella Alessandra Carvalho da Silva - Lenimar Marques da 
Souza Freitas -  Meiriane Campos de Farias – Dia 15 – Ailzemar Silva Bastos - Aline 
Almeida de Lucena Ribeiro - Aline Moraes de Freitas Pinto - Ana Claudia de Oliveira 
Freitas - Ana Paula Alves Moreira Grilo - Fabiana Cristina Silva dos Santos - Lúcia 
Maria Norberto da Silva - Sheila da Silva - Aline da Silva Santos – Dia 16 – Caio 
Antonio Mello Souza - Cristiane Teresinha Hirth Szostak - Fabiana de Oliveira Araújo 
- Fernanda Conceição de Souza - Heloysa Leal Gomes Nobrega - Ioneda de Oliveira 
Araújo - Ivan Júlio Guedes de Lima - Loren Moreira Castro - Mariane Silva - Sandra de 
Oliveira - Selma Luiz Theodoro – Dia 17 – Aline Lima de Carvalho Braga - Arquelau 
Couto Pereira - Fabiana Eloísa Bittencourt Berta - Paulo Roberto Rivelo Pinto - Rosi-
lene Correa Carvalho Gregório - Silvia Helena de Oliveira Paulela - Susana Soares 
Correia – Dia 18 – Adriana Brito de Castro Lopes - Daniel Romana Filho - Guilherme 
Henrique Pires Barboza - Margarete Ferreira da Maia - Maria Bendita Nunes do 
Valle - Rafaela Cristina Teixeira Martin - Roberto Carlos de Paula - Yasmin Flávia de 
Oliveira Araújo – Dia 19 – Daiana Silva do Amor Divino - Douglas da Silva Pereira 
- Elza Ramos Celestina - Fátima Cristina da Silva Miranda - Gabriel Silva Brito dos 
Santos - Juliana Bello dos Santos - Marcela Lima Martins de Oliveira - Maria Borges 
de Lima - Patrícia Aparecida Kuhl - Rafael Marcelino da Conceição - Wilson José Dona 
– Dia 20 – Ariana Neundorff - Elenice Nunes de Faria Marques - Lívia da Conceição 
de Castro Medeiros - Marco Aurélio Santos da Silva - Maria da Conceição de Oliveira 
Barcelar - Maria Olinda de Souza - Rafael de Souza Silva - Renata Silveira dos Santos 
- Roseli Aparecida Liberatore - Rosicleide Damião - Tamiris Raquel do Nascimento 
Souza – Dia 21 – Lucimara Teixeira de Souza - Raquel Alves Miranda Silva - Silvana 
dos Santos Mello Iannuzzi - Sirlei da Silva Gazeta - Valéria Biancarde Mariotini – Dia 
22 – Adriana Aparecida Pastre Gonçalves - Cristiane Cardoso Carvalho - Ivanilde 
Mendes de Araújo - Jurema Libório do Nascimento - Luciano Locatel Gomes - Patrícia 
Arantes Nunes – Dia 23 – Alberto Aparecidfo Manfredi - Altair Sampaio Góes - Ed-
milce de Fátima Domingos - Jefferson de Oliveira - Joaciane da Silva Araújo - Michelli 
Leonardo - Mônica da Silva Barbosa - Silvana Nascimento da Luz - Simone Guedes 
de Oliveira Nascimento – Dia 24 – Andréia Franca dos Santos - Bernardete Apa-
recida de Oliveira - Carla Gomes - João Luiz Pereira Barros - Maurício Guimarães 
Barbosa - Michele dos Santos Sousa - Ricardo Alexandre Pereira - Sheila de Freitas 
da Silva - Thays Leite Machado – Dia 25 – Bárbara Tremel - Dilcinéia Pimentel 
Correia - Monique Aparecida Furio da Silva - Renta Fernanda Lemos - Sérgio Luiz de 
Almeida Anastácio – Dia 26 – Adriana Coelho dos Santos Duarte - Amanda Danierli 
Rodrigues - Carlos Roberto de Freitas Júnior - Cristiane Custódio de Castro - Daiana 
Carvalho da Silva Pereira - Edna Ferreira dos Santos - Eliana Perpetua Machado - 
Juliana Cristina Frogiante - Lúcia Helena Castro da Silva -  Nivia Carla dos Santos Fer-
reira - Paulo José de Almeida - Ronan Vieira Buarque - Tatiane Colombo Carecho – 
Dia 27 – Andréa Escovino da Silva - Angela Pereira Cruz - Débora Souza de Oliveira 
Machado - Juliana Lúcia Wolter Paolino - Laldiceia Alves Batista Dias - Lúcia Cristina 
Ribeiro Alves - Rodrigo Paludetto Junqueira - Viviane Silva do Carmo Adriano – Dia 
28 – Claudio André Peixoto da Silva - Flávio Marques Pereira - Jaqueline Azevedo de 
Morais Ruiz – Dia 29 – Bruna Andrade Fernandes de Oliveira - Claudia Cristina Fer-
reira Muniz - Jaqueline Martins de Moraes Fonseca - Simone Thomaz da Costa - Vitor 
Andrel Moreira de França - Adriane Novelli - Alessandra Silvestre Souza - Ariane da 
Silva Louzada – Dia 30 – Fábio dos Santos Custódio - Glaucia Regina Avansi - João 
Mendes - Juliana dos Santos Rodrigues - Mariana Veronezi - Neusi Francisca da Silva 
- Thamires Silveira Costa – Dia 31 – Alexandre Vieira Borges de Araújo - Domênica 
da Silva Fernandes Souza - Jéssica Enolla Lima - Jocely de Sá Ferreira Lopes - Nivaldo 
da Silva Almeida - Rosângela Elias dos Santos Cruz - Rosilda Ferreira do Amaral.

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2018

Dia 01 – Camila Silva Matos de Sá Gomes - Michele Sousa Duarte-  Paulo Roberto 
Moraes de Souza – Sônia Iara dos Santos Costa – Vera Lúcia Amantino Carvalho 
– Dia 02 – Adriana Martins Soares – Alexandre Ollegário da Silva – Ana Cristina 
Barbosa da Silva – Fábio Teixeira Olinto – Geiza de Andrade Moreira – Kely Tei-
xeira dos Santos Fabrício – Márcia Alves Maciel – Mônica Cristina Alves Pereira 
– Regiane de Paula de Souza Lima – Rita de Cássia Soares Paschoal – Sabrina da 
Silva Brasil – Yasmin da Silva Infante – Dia 03 – Adriana Bertoni Barcelos Kamla 
– Elaine Dias da Conceição Guedes – Guida de Lima Carvalho – Marco Ribeiro da 
Costa – Dia 04 – Erika Cristina Câmara Ribeiro – Jacqueline Mendes do Valle – 
Janete Costa de Almeida – Jussara Ferreira Bastos – Monique dos Santos Rocha 
Sant´Anna Rosa – Rita de Cássia Carlos Lopes Oliveira – Rosilene da Silva – Sebas-
tiana Cardoso Borges – Waleska Venâncio Pedrosa – Dia 05 – Byanca Martins de 
Oliveira - Carla Juliane de Melo Pires – Lucas Tadeu Mariano – Michele Rodrigues 
dos Santos – Sônia Marcia Pereira Carmozino – Vanessa Maris de Souza – Dia 
06 – Denise Sampaio Pacheco – Fábio Vieira de Moraes Barros – Nadia Bezerra 
Lacerda – Rosemere da Silva Oliveira de Souza – Dia 07 – Ana Lúcia Pires Romão 
Alves – Andressa de Paula Campos – Deivid Costa de Paula – Eduardo Casotti 
Louzada – Geovana Faria dos Santos – Ilza da Graça Coelho Moura – Manoel 
Santos – Milena Pinheiro da Silva – Osvaldo Peccini – Renata Hildebrando de 
Figueiredo Salomão – Dia 08 – Ana Paula Pimentel – Maria Dagmar da Silva – Si-
mone Conceição de Siqueira e Sousa – Sineide da Silva Freira de Oliveira – Vanuza 
de Souza Rodrigues – Wilma da Conceição Guimarães Peixoto Carvalho – Dia 09 
– Bianca Rosa Pereira de Assis – Daniele de Jesus Braga Silva – Jacirema da Silva 
Alves – Mayara Telles Brandão – Dia 10 – Adriano Nascimento Pacheco – Aline 
Aparecida Theodoro Alexandrino – Cleiton Rodrigo dos Santos Sant´Anna – Fa-
biane Ferreira Pereira – Rafaela da Silva Almeida – Tiago Martins Ribeiro – Dia 
11 – Estefânia Martins dos Santos – Lucas da Silva Nazareth – Luiz Alexandrino 
Carlos – Milton Andrade Botelho – Mylena Santos Tomaz – Renato Conceição da 
Silva – Rogério Rodrigues de Lima – Tânia Maria Bortolote Tomazeli Bertolde – 
Dia 12 – Angela Moraes Teixeira Jose – Célia Marinho Litalff de Melo – Cristina 
Antuines de Souza – Karina Barbosa Soares – Luis Gustavo Pereira dos Santos – 
Nayara Caroline Possa – Neiva Naranjo –Natália de Oliveira Polidorio Nascimento 
– Dia 13 – Anderson Chagas Balbino – Aparecida Lúcia dos Reis – Daiana Luzia 
– Dalila Carla Carvalho de Menezes – Geovane Alves dos Santos – Heloide Batista 
dos Santos – Luis Alves de Moura Júnior – Roque Xavier Neto – Dia 14  - Nathália 
Cristina da Silva Bento Miranda – Fernanda Xavier da Silva – Graziela Dourado 
da Costa – Helena Lopes Martins – João Luis Stock – Jorge Carvalho Sercio – Luis 
Felipe Santos Silva – Zenaldo Miguel Fortes – Zenaldo Miguel Fortes – Cristiane 
Marques da Silva – Denivan Rodrigues – Dia 15 – Eduarda Isabelly Machado 
Mattos – Gracilene de Sant´Anna André – Jéssica de Souza Carvalho – Lidiane da 
Costa Rosa Moreira – Monique Medeiros Lima – Simone Maria do Nascimento 
dos Santos – Dia 16 – Iara Rodrigues Xavier – Larissa Araújo de Aguiar – Lívia Rael 
– Mário César Lopes da Conceição – Dia 17 – Cosme Augusto Seara – Cristiana 
Moraes Furquim – Flaelly Farinhuk – João Calamares Neto – Laraline Paula Correia 
– Maria da Silva – Sandra Regina Bueno da Silva – Dia 18 – Ana Cristina de olivei-
ra Ignocêncio – Flávia Evangelista de Moraes Souza – Francisco Flávio Pereira dos 
Santos – Luiz Henrique Silva Gomes – Mateus Maximino Braga – Regina Perpétuo 
Morato – Rosângela de Abreu Aragão – Dia 19 – Adriano Leite Soares Lopes – 
Alexsandra Machado de Jesus – Aluimaria de Amorim Santos – Ana Aparecida da 
Silva – Daniela Cristina Borota – Fernanda Mayra Leoncini Lourenço – Gracilene 
Krettli de Souza – Jurema Gomes de Brito Ferreira – Lucas de Lima Toledo – Dia 
20 – Aleksandro Rocha de Oliveira – Chirleia Rangel Duarte – Daviane Fernanda 
Brentan Parreira – Débora Rangel da Silva Souza de Oliveira – Helem Gomes Boa 
Morte – Juliana Moreira da Silva – Monique Ribeiro da Rocha Costa – Thamyres 
Medeiros Ventura – Dia 21 – Benedito Jeová Alves - – Camila Franzin dos Santos 
Panachoni  – Charles Guimarães Braga Júnior – Daniel Rodrigues Costa – Janai-
na Ribeiro da Costa – Leonam Henrique Pacheco Barros – Márcio Nascimento 
da Silva – Marco Frazão da Silva – Palmira Aparecida Pellegrino – Sandra Assis 
de Azevedo – Tainan Costa Quintino – Tatiana dos Santos Monteiro – Dia 22 
– Aline Baptista Camargo – Amanda da Silva – Ana Maria de Freitas de Carvalho 
Nascimento – Marcela Ferreira da Costa – Michele Vieira da Silva – Rafael Pigon 
Borghi – Rosilene Santos da Silva – Dia 23 – Ana Paula Zampieri Panício – André 
Ramos Tatagiba – Fabiana Barberato Ferreira Nazário – Flávio Nascimento dos 
Reis – Lucimar Pinheiro – Sandra Andréa Gonçalves Pereira da Silva - Simone Du-
arte da Silva – Dia 24 – Alcineia Silva Castro Labre – Edna Martins Santos – João 
Pontes Neto – Marcelo Pereira dos Santos – Maria Betânia da Silva – Zuleica Bar-
bosa Camargo – Dia 25 – Anita MNiquelotti Espécie de Morais – Cintia de Paiva 
Faria – Edilaine de Freitas Silva – Elias Leonardo Alves da Silva – Letícia Ribeiro 
Rosa – Luiz Leal Monteiro – Marcela Irene de Oliveira Araújo – Tamires Gomes 
de Faria – Dia 26 – Aline Matos Ferreira Miranda – Angélica Vieira Marques – Eli 
da Silva Rosa – Fábio Santos Souza – Fátima Maria da Silva Ferreira – Gsabriela 
Zanotto Schiave – Karoline Albuquerque Batista – Kátia Pedroso do Valle – Lilian 
de Arruda – Lucas Brunbo Morais de Oliveira – Michele Caroline Hipólito  Celes-
tino – Miriam Roberta Pires da Cruz – Priscila Mello Gomes – Dia 27 – Janaina 
Gabriela Munhoz Peniani – Jéssica da Silva Jacintho – José Maurício Alves Pereira 
Filho – Lara Giovana dos Santos Esteves – Natália Cristina Munhos Possetti – Ro-
sângela Oliveira de Souza – Sueli Figueira de Oliveira – Dia 28 – Elisangela Con-
ceição da Silva – Ivone dos Santos de Araújo – Lenita de Oliveira Pereira – Lohraine 
Silva dos Santos – Tiago José Aio de Freitas – Vanderlucia de Oliveira – Viviane 
Cristina dos Santos Henrique – Washington Firmino Gomes – Dia 29 – Antonio 
Silvio Delfino – Celina Maria Ribeiro dos Santos  – Karina Fernanda Mauri – Letícia 
Cardoso Ignácio – Marcela Parente Bertin Monteiro – Márcio Alexandre Rodrigues 
de Almeida – Mayana Gonçalves Bento – Moises Gonçalves Machado – Rosária 
Fernandes do Couto Assumpção – Rosemary Silva Alcântara – Dia 30 – Angela 
Maria Costa Jaconiasni – Edson de Souza – Gleison Valle – Joice de Oliveira Mu-
niz  - Jonas Rodrigues de Araújo – Tabatan Tânia da Silva – Viviane Lins Araújo de 
Almeida – Dia 31 – Ana Amália Rodrigues – Ana Paula da Silva Damas – Caroline 
Falcão da Cruz – Flávia Borges da Motta – Genilson Carvalho dos Santos – Leo-
nardo Cunha Neves – Marcelo Pena Melo – Rosinaldo da Conceição – Savana de 
Almeida Maguetas Milani – Tiago de Souza Livramento

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO/2018

Dia 01 – Andréia Pires Ribeiro - Fernando Antonio Miotto – Patrícia Fernanda 
Vizentin de Souza – Adriano Pereira dos Santos – Dia 02 – Carolina Motta Co-
elho - Érica do Nascimento Machado - Fábio Teixeira Monteiro - Marcos Lúcio 
da Cunha - Maria Santina Apolinário Volpe - Pamela Roberta Ferreira da Silva 
– Dia 03 – Aline Mara Cardoso Gomes - Breno José Pinto - Carla dos Santos 
Bastos - Fagner Travassos Afonso - Fernanda Borges Silva Garay -Juliana Lima 
Martins dos Santos - Júlio César Dias - Letícia de Oliveira Alonso - Liana Dias 
Antunes - Lucimar Pereira Chagas - Mariluce Gonçalves – Dia 04 – André Luiz 
Silva de Souza - Célio Rodrigues Lahóz - Elaine Cristina Cardoso da Silva - Flávio 
Araújo da Silva - Gisele Oliveira de Souza - Thiago Barreto Pereira de Carvalho 
– Dia 05 -  Eliane de Oliveira Ximenez - Ana Caroline de Lima Capristo - Lívia 
Farias Junqueira - Marcos Paulo Souza Simões - Meire Aparecida Barbosa Ve-
ríssimo - Reinaldo Alves - Sebastiana Rosimary da Silva Paula - Silvana Lobão 
da Silva - Simone Fragoso Alves - Simone Simão da Silva - Sônia Regina Toledo 
Filemes - Thaís Rodrigues Ramalho Tavares - Wallace de Almeida Tributini - 
Priscila de Araújo Damião Perrota – Dia 06 – Amanda Machado da Silva dos 
Santos - Arlene Fátima de Souza Pereira - Célia Regina dos Santos - Heloísa 
Rodrigues da Silva - Marcelo de Lima Abbade - Mariane Rodrigues Matola 
- Natália Boso Manfrin - Paulo César do Nascimento - Raquel Hernandes Bari-
cordi - Rita de Cássia Sacramento Marinho - Rosângela Lima Martins - Tamires 
Alexandre Lopes - Viviane Gomes de Souza – Dia 07 – Diego de Guadalupe 
Cantalino - Elaine de Moura Turques - Elber Perpétuo Bispo - Felipe Lécio Frei-
re - Jonas de França Gomes –  Roberto Marcos da Silva - Sandra Regina dos 
Santos Machado - Silvia Andrade de Mattos - Vanderson Cesar Martin – Dia 
08 – Carlos Roberto Magoga - Leila Maria Merenciana Ferreira - Livia Araújo 
Pereira dos Santos - Maria Bernardete Garcia - Roberta Del Vechio Adami - Ro-
drigo de Jesus Alexandrino - Vânia Monteiro Pinheiro – Dia 09 – Ana Cristina 
Quintino - Ariel Bruno Martinez - Jaiana Pereira Silva - Lorena da Silva Werne-
que - Luana Priscilla Oliveira dos Santos - Sarita Ferreira - Sebastião Gomes 
Loureiro - Simone de Freitas Santos - Wellington Rodrigo de Oliveira - Zilda 
Aparecida Furini Pereira – Dia 10 – Damiana Abreu Moura - Deivisson Jordan 
de Almeida Soares - Diana Costa Machado - Elizabeth Pereira – Jéssica Mayara 
Barcellos – Matheus Rocha de Barros – Wagner da Silva Rodrigues Nascimen-
to – Wanda dos Santos Belgo – Dia 11 – Alex de Almeida Júnior – Ana Caroli-
na Cora Felix – Ana Lúcia Farias Pessoa  – Camila Carnelossi Pereira  – Cleyton 
Marlon Soares Teixeira  – Eunice Barbosa dos Santos de Barros  – Giselda 
Mara Orlando Gozzo  – Lusimar Soares Souza da Cruz  – Marcela das Neves 
Costa Dinis  – Mariluce Depancrassio  – Nair da Silva Camilo – Dia 12 – José 
Weverson de Souza  – Laércio Nogueira Franca  – Marcos Sérgio Anselmo  – 
Maria Cidade de Santa Rosa – Marilda Kiill  – Rone dos Santos Leite Soares 
– Dia 13 – Ildamara Pereira dos Santos  – Jandira Pereira da Silva Arruda  – 
Jéssica Sant´Anna Waiandt  – Maxwell Vicente da Costa  – Michel Anderson 
Araújo Pinheiro  – Nilcenea de Souza e Silva Raimundo  – Patrícia Monteiro da 
Rocha – Dia 14 – Barbara da Silva Simoni Bravin  – Cláudio Roberto Soares 
de Oliveira  – Gisele Santos de Oliveira Tomazine  – Lorena Bragança dos Reis  
– Priscila Maria da Costa  – Welinton de Oliveira – Dia 15 – Alexandre Gon-
dim Sanches – Bruna Cristina de Araújo Flor da Silva – Denise Araújo – Enéias 
Rangel Cardozo – Gabrielle Rodrigues Fonteneles Gomes – Jéssica Caroline 
Aleixo de Siqueira – Leonardi Vieira Jorge – Priscila de Souza Rezende – Valé-
ria Honório Silvestre da Silva – Vera Lúcia de Souza – Dia 16 – Andréia Cunha 
dos Santos Silva – Fátima Cristina Araújo de Lira – Fátima Cristina Araújo de 
Lira – Izabela Machado – Leonardo Braga Damato – Luiz Henrique das Silva 
Tardin  – Paulo Sérgio de Souza – Rosimeri Silva de Castro Lima – Willian da 
Silva Medeiros – Dia 17 – Ana Claudia Viegas de Mendes Amorim – Analice 
da Silva Siqueira – Luciano Damásio Trindade - Maria Antonia Jardim – Rita 
de Cássia e Silva de Pinho – Thaísa Jesus de Souza – Dia 18 – Aline Menezes 
Carreira – Deise da Costa Tomaz – Jorge de Paula Norberto – Luis Carlos Silva 
Ribeiro – Silvana Lopes Gutierres – Marceli da Silva Santana Martins – Jersina 
de Campos Pavaneli – Dia 19 – Bruno de Oliveira Roza- Douglas Fabiano 
Quintino da Silva – Elaine Cristina Vicente– José Ricardo Gonçalves da Silva - 
Maria Eva Peral da Silva – Neize Lobianco Cruz – Niederlande Casali – Suzana 
Areas Caldeira da Silva – Dia 20 – Aclair Aparecido Roberto – Elaine Cristina 
de Souza Pessoa – Gustavo Alves da Silva – Lucas Alves da Silva – Márcia Re-
gina Capachuti de Jesus – Mariléia da Silva – Wesley Bitencourt Rosa – Dia 
21 – Antonio Rodrigues Moreira – Claudia Zanolli Godelli – Débora Beatriz 
Assis – Elaine Cristina Carlos Cerqueira Isidoro – Fernando Henrique da Cruz 
– Jéssica de Oliveira Pires – Liliane Soares de Aguiar – Dia 22 – Edilaine 
Fernandes da Silva Talhari – Geovana Mota Silva – Renato da Cruz Martins 
– Sabrina Bianchi Camacho – Vanderson de Oliveira da Fonseca – Dia 23 – 
Adriano Pickler – Felipi do Espírito Santo Marques Ferreira – Irenide Silvestre 
dos Santos Rodrigues – Jéssica de Oliveira Vargas – Rita de Cássia Almeida de 
Freitas – Rosimere Aparecida Soares Carobeno – Dia 24 – Ailton Ferreira da 
Silva – Alex de Souza Lucena – Jússara Lima da Conceição de Moura – Lívia 
Porto Baião – Maria das Graças Ferreira Martins – Dia 25 – Flávio Luiz Revez 
dos Santos – Franklin Nascimento – Leandro Braga de Oliveira – Nathália da 
Silva Crespo Costa – Patrícia Correa de Mello – Soraia Carlos de Melo – Valéria 
Andrade Ribeiro do Rosário – Dia 26 – Carlos Alberto da Silva – Cheila Regi-
na Garcia – Elizangela Cristina Dalmazo – Maristela  Sommer – Silvia Helena 
Lisboa Malavais – Sônia Regina Silva Sabóia – Dia 27 – Camila Helena Hen-
ning – Carlos César Santos Freitas – Cássia Cristina da Costa Teixeira – Elaine 
Menezes de Lima Maurício – Ezequiel de Souza Cerqueira – Priscila Bartolo 
Barbosa – Rafael de Souza Moreira – Dia 28 – Carlos Henrique Rodrigues 
Calazans  – Deizilane Alves da Costa – Gabriel Cardoso Corral – Rafaela Abreu 
da Fonseca Nascimento – Thayna Cristina Santos de Oliveira – Dia 29 – Allan 
Carvalho dos Santos Alvarenga – Allan Carvalho dos Santos Alvarenga – Ana 
Angélica Pinto da Rocha Santiago– Érica Dias Pacífico Ferreira – Maria Apa-
recida Ramalho Silva – Natiely Gonçalves Bolonhini – Noel da Silva Mendes 
– Rogério Nascimento Santos - Dia 30 – Waldirene da Silva Santos  – Ana 
Cristina de Oliveira da Silva Costa – Diogo da Silva Pereira  – Vanessa Souza 
dos Santos.



Outubro/Novembro 2018 página 9Jornal Mahatma Gandhi

Saúde Mental

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
Saúde Mental vai além da ausência de doenças psi-
cossomáticas e se caracteriza por um bem-estar em 
que o indivíduo reconhece suas capacidades e limita-
ções e consegue perceber o seu papel social, tornan-
do-se agente de sua própria história.

No último dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saú-
de Mental, o Hospital Mahatma Gandhi parabenizou 
todos os colaboradores, essenciais no acompanha-
mento dos avanços que o campo tem alcançado, e 
que coloca o Hospital como referência em todo Bra-
sil, no tratamento de transtornos mentais e depen-
dência química, reafirmando perante a comunidade 
o compromisso da instituição na busca constante do 
desenvolvimento em ações voltadas ao tema, sempre 
dentro da humanização adotada pela atual diretoria.

O HOSPITAL MAHATMA GANDHI TEM O 
COMPROMISSO DE TRATAR AS PESSOAS DE 

FORMA HUMANIZADA E DIGNA!
Você sabia: que segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) cerca de 31% a 50% da população 
brasileira pode vir a apresentar pelo menos um epi-
sódio de transtorno mental durante a vida?

Saúde mental é mais que ausência de doença, é 

Hospital Mahatma Gandhi celebra o dia 
Mundial da Saúde Mental

um estado de bem-estar, no qual o indivíduo se per-
cebe capaz de produzir, sentir prazer e contribuir 
com o mundo ao seu redor.

Para cuidar de sua saúde mental, algumas atitu-
des merecem atenção:

• Reserve tempo para o esporte e o lazer;
• Conserve as amizades saudáveis, demonstre 

atenção e afeto;
• Desabafe: é importante ter com quem dividir 

suas maiores preocupações;
• Procure fazer algo que lhe dê prazer: ouvir músi-

ca, dançar, namorar, dormir, passear!
• Não adie a realização dos sonhos possíveis;
• Decida perdoar. Não guarde mágoas ou ressen-

timentos;
• Desenvolva a religiosidade, e, acima de tudo, a 

fé!
• Busque ter prazer em seu trabalho ou estudo;
• Conheça a si mesmo, podendo fazer isso por 

meio de uma boa terapia;
• Ao perceber-se estressado, com insônia, medo 

ou tristeza sem causa aparente, procure ajuda.
Cuide de si mesmo para manter-se bem e respei-

te os portadores de doença mental.
Toda pessoa com problema mental tem sentimen-

to como os de qualquer outra pessoa. Essas pessoas 
trazem consigo capacidades para o desenvolvimento 
da autonomia e de trocas sociais, mas o preconceito 
impede essas pessoas de caminharem na direção de 
um “modo mais autônomo de caminhar na vida”.

Nossa luta é para que as pessoas com problemas 
mentais sejam aceitas em toda a sociedade! Não im-
porta o grau de destruição humana que se parta, é 
sempre possível melhorar a vida! Como afirma nosso 
slogan, “uma nova vida é possível!”.

Fonte: UFMA-Outubro/2018.

Sempre procurando atingir a exce-
lência, seja nos tratamentos médicos 
quanto nos serviços de atendimento, a 
Associação Mahatma Gandhi realizou 
no Hospital de Traumatologia e Orto-
pedia da Baixada (Nilópolis-RJ), junto 
com a Assessoria de Humanização 
da Secretaria Estadual da Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro-RJ, mais uma 
capacitação com foco no atendimento 
humanizado nas Unidades Hospitala-
res.

No evento, que aconteceu nos dias 
10 e 11 de outubro, os colaboradores 
administrativos da hotelaria hospita-
lar, controladores de acesso, maquei-
ros e recepcionistas, receberam orien-
tações sobre como proporcionar aos 

Mahatma Gandhi realiza curso de Capacitação 
de Acolhimento juntamente com a Secretaria 
Estadual de Saúde do Rio de Janeiro

Nilópolis-RJ

usuários uma melhor qualidade no 
atendimento e formas mais eficientes 
na elaboração dos serviços prestados. 

A capacitação visa aprimorar as 
práticas de abordagem comportamen-
tal e postural dentro  do ambiente hos-
pitalar.

Além dos colaboradores da unida-
de HTO Baixada (Nilópolis-RJ) também 
estiveram presentes na capacitação 
colaboradores de unidades geridas 
pela Associação Mahatma Gandhi de  
Bangu, Itaboraí, Marechal Hermes, 
Realengo, Ricardo de Albuquerque, 
HTO Dona Lindu e Paraíba do Sul. 
A capacitação foi ministrada pelos pro-
fissionais de Hotelaria Hospitalar Ale-
xandra Andrade e Amanda Falcão.

Um sucesso crescente. Assim po-
demos definir o Café Colonial da Dona 
Angola, realizado um domingo por mês, 
com toda a renda destinada ao Hospital 
Mahatma Gandhi.

Por apenas 20 reais pode-se desfrutar 
de uma mesa maravilhosa, com as mais 
diversas guloseimas, dignas daqueles an-
tigos cafés das casas grandes das fazen-
das. Farto e saboroso: pães de diversos 
tipos, inclusive caseiro, roscas, tortas, 
bolos, galeias, doces em compota, frutas 

Café Colonial da Dona Angola: Farto & Feliz

variadas, sucos, leite, café, chá e muito 
mais!

Tudo isso num cenário deslumbrante. 
Dado o sucesso do evento, as mesas que 
antes ocupavam a varanda e o gramado 
da loja, agora também se estendem para 
a linda área verde do Hospital Mahatma 
Gandhi.

Um outro atrativo é o próprio hospi-
tal, ocupando 70 mil metros quadrados, 
com jardins, bosque, hortas e opções ma-
ravilhosas para um domingo feliz e farto.
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D I R E T O R I A

Paraíba do Sul-RJ

O mês de outubro reservou uma 
marca muito importante para o Hospital 
Estadual de Traumatologia e Ortopedia 
Dona Lindu. Na última semana, a unida-
de chegou ao representativo número 
de 100 mil pacientes atendidos, em oito 
anos de funcionamento, com uma mé-
dia de 12,5 mil anualmente. Isto signifi ca 
dizer que, por mês, são mais de mil pa-
cientes de todas as 92 cidades do Estado 
do Rio de Janeiro que passam pelo HTO 
para realizar exames de imagem, con-
sultas ambulatoriais e cirurgias.

Voltado exclusivamente para pacien-
tes do SUS que necessitam de cirurgias 
eletivas (marcadas com antecedência), 

HTO Dona Lindu, gerido pela Associação 
Mahatma Gandhi atinge a marca de 100 
mil atendimentos

o Hospital de Trauma-Ortopedia Dona 
Lindu é referenciado através do Sistema 
Estadual de Regulação (SER), realizando, 
além das consultas ambulatoriais, em 
média, 330 cirurgias e cerca de 11 mil 
exames a cada mês, por uma equipe 
especializada composta por 80 médicos 
e 180 colaboradores. A unidade conta 
com aparelhos de alta tecnologia, como 
um tomógrafo de 16 canais, e uma es-
trutura composta por 68 leitos, sendo 7 
(sete) de UTI e 61 de Unidades de Inter-
nação, 4 (quatro) salas cirúrgicas, consul-
tórios ambulatoriais, centro de imagens, 
ambientes climatizados e televisores em 
todos os quartos.

A Unidade de Pronto Aten-
dimento-UPA, de Mafra-SC, 
vem passando por reformas e 
as obras envolvem a cobertu-
ra na entrada de emergência, 
aumento do muro, além de um 
outro muro de vidro em volta do 
jardim, isolando o gerador; aber-
tura da saída de funcionários e 

Reforma e ampliação na UPA de 
Mafra-SC, visa melhoria e rapidez 
no atendimento à população

A Câmara Municipal de Alfredo Chaves-SP, cida-
de onde a Associação Mahatma Gandhi também faz 
a gestão da saúde pública, realizou o 11° Seminário 
do Controle Social, com a presença de autoridades 
e onde uma programação envolvendo palestras e 
debates buscando alternativas para a população na 
questão da saúde, foram debatidas e analisadas. 
Nossa instituição esteve presente  neste evento de 
união por um objetivo comum.

Seminário de Controle Social

Mafra-SC

Alfredo Chaves-ES

instalação de escadas; entre ou-
tras melhorias internas, como a 
compra do pacs, para realização 
da gestão de imagens de raio x 
da Unidade.

Prefeitura de Mafra e a Asso-
ciação Mahatma Gandhi, sem-
pre unidas para oferecer a exce-
lência no atendimento à saúde. 

Além dos objetos artesanais e as 
imagens de santos, que a população 
adora, a Dona Angola neste período 

natalino está fazendo o maior sucesso 
com produtos da época do Papai Noel.

Guirlandas maravilhosas, árvores 
e muito mais opções para um natal 
diferente, original, feito para você.

DONA ANGOLA É 
SUCESSO COM 

ENFEITES NATALINOS

A loja Dona Angola está instalada 
na área verde interna do 

Hospital Mahatma Gandhi, 
rua Duartina, 1311,

telefone: 17 -  3524- 9070
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ENTREVISTA  FABIANA WALDOMIRO HEREDIA

Na série de entrevistas com profis-
sionais que atuam na Associação 
Mahatma Gandhi, focalizamos des-

ta vez a Coordenadora de Serviço Social 
do Hospital Mahatma Gandhi (Catandu-
va-SP), que lidera sua equipe com maes-
tria e talento. Fabiana Waldomiro Heredia, 
casada, dois filhos, Bacharel em Serviço 
Social pela Universidade de Grandes Lagos 
Unilago desde 2008 de São Jose do Rio Pre-
to, Pós Graduada pela EDUCAE – Estresse 
Saúde Mental e Dependência Química em 
2012, atualmente cursa Pós Graduação em 
Saúde Pública, pela FAATESP – Faculdade 
Alvares de Azevedo, com termino em Mar-
ço de 2019, com mais de uma década de 
experiência profissional, vai nos contar um 
pouco da sua importante missão dentro do 

Hospital Psiquiátrico que é modelo para todo 
o Brasil. Leia. Vale a pena!
Como poderia descrever aos nossos com-
panheiros da Associação Mahatma Gan-
dhi, o seu trabalho na instituição?
O Serviço social atua no sistema de Garantia 
de Direitos, viabilizando o acesso a todas as 
políticas de proteção que lhe garantam a uni-
versalidade, equidade e a integralidade, visando 
a garantia do bem-estar físico mental e social.
Qual a função de uma assistente social?
O Serviço Social nesta unidade, se ocupa de 
demandas relacionadas à cidadania, intervin-
do em situações sociais no que diz respeito ao 
tratamento, na adesão, na alta médica e no 
tratamento pós alta, embasado na perspectiva 
teórico crítica, com ações pautadas pelo Código 
de ética profissional do Assistente Social, e na lei 
que regulamento.
Porque optou por esta profissão?
A partir da minha participação no processo de 
adoção de um familiar, além disso minha mãe 
tinha um comércio, onde eu tinha muito conta-
to com assistentes sociais, despertou uma iden-
tificação com a profissão.
Quem dá mais “trabalho”. O paciente ou 
familiares do paciente?
Alguns pacientes do Hospital Mahatma Gandhi 
são oriundos de famílias que apresentam risco 
e vulnerabilidade social, onde também necessi-
tam de acompanhamento durante todo o pro-

cesso de internação, assim como na pós-alta.  
Portanto, temos de atender os dois lados, com 
igual seriedade e profissionalismo.
Qual sua linha de atuação para lidar com 
os familiares dos pacientes?
Trabalhamos inseridos na Política Nacional de 
Humanização tanto aos pacientes/familiares, 
quanto na rede de serviços.
Qual a cena ou episódio que mais a cho-
cou nesses anos de Hospital Mahatma 
Gandhi?
Uma paciente que, em 2011, foi internada por 
depressão. Ela havia perdido o filho de 8 anos 
com quadro de pneumonia. Em minhas inter-
venções a paciente relatava que sentia a pre-
sença do filho, sentia cheiro, demonstrava uma 
dor imensurável. Esse episódio deixou em mim 
sentimentos indescritíveis que sinto até hoje. 
E qual foi o momento mais bonito que 
guardará para sempre como um estímu-
lo?
É presenciar pacientes que chegam nesta unida-
de, totalmente descompensados, desorientados, 
seus familiares fragilizados e posteriormente, na 
evolução do tratamento, ele apresentando me-
lhora a cada dia e as famílias se reorganizando. 
Isso é e será sempre um estimulo para mim.
Como você vê o crescimento do Mahatma 
Gandhi?
 Do meu ponto de vista, a cada administração 
foi trabalhado um pouco para evolução deste 

hospital, na Diretoria atual, posso dizer que 
o Hospital Mahatma Gandhi vem passando 
por transformações e implementações inova-
doras, tanto em estrutura física, quanto em 
adequação da equipe técnica, qualificação e 
valorização profissional, nos dando condições 
e instrumentos de trabalho, visando assim a 
oferta do serviço Humanizado. Inclusive apro-
veito para parabenizar a Diretoria pelos avan-
ços, pelo trabalho desenvolvido e agradecer 
pelas oportunidades e pela valorização do 
profissional.
Descreva algum projeto que desenvolve 
no HMG?
Todas as ações propostas e projetos desenvol-
vidos contam com a participação da equipe 
multidisciplinar, porém, tendo como projeto 
principal a Alta Qualificada e Educação Con-
tinuada da equipe do Serviço Social.
Finalizando, uma mensagem de ano 
novo aos seus companheiros de traba-
lho.
Quero parabenizar a minha equipe e as esta-
giárias, pelo trabalho que vem sendo desen-
volvido, pela disponibilidade de cada uma, 
pelos atendimentos prestados com eficiência 
e qualidade, por sempre prezar pela Humani-
zação do atendimento. Agradeço em minhas 
orações por colocar pessoas como vocês em 
minha vida e na vida dessas pessoas que tan-
to precisam de nós. Gratidão.

Uma perfeita manhã de domingo, 
com sol e descontração. E o Hospital 
Mahatma Gandhi presente em mais 
este evento destinado à população de 
Catanduva. No último dia 14 de outubro 
aconteceu o 3º Ace Running Proença, 
disputa de atletismo que fez parte das 
comemorações dos 100 anos de Catan-
duva-SP, com participantes das mais di-
versas categorias, que percorreram um 
trajeto que contemplou as principais 
ruas do centro da cidade.

O Hospital Mahatma Gandhi parti-
cipou colocando ambulância e profissio-
nais da instituição de plantão ao longo 

Hospital Mahatma Gandhi na 
ACE Running

Brindes da Dona 
Angola em 
Churrasco Solidário

Fabiana W. Heredia - Coordenadora de Serviço Social do 
Hospital Mahatma Gandhi

de todo o evento, para apoio e socorro, 
se fosse necessário. A competição foi 
um sucesso e o Hospital sente-se hon-
rado em estar sempre presente nos 
eventos que envolvem a população ca-
tanduvense.

Escondidinho do Mahatma faz 
sucesso!

Dentro da série de eventos e pro-
moções que a Coordenadoria de Cap-
tação de Recursos e Eventos do Hos-
pital Mahatma Gandhi realiza, visando 
recursos para a instituição, o escondidi-
nho de mandioca com costela e catupiry 
alcançou enorme repercussão, sendo 
comercializadas cerca de 400 porções.

Uma forma saudável e não onerosa, 
que permite que a comunidade seja so-
lidária e participativa. 

Parabéns população de Catanduva! 
Diretoria, colaboradores e pacientes 
agradecem.

Membros da Loja Maçônica “Dr. 
Carlos Reis Nº 29” e da Diretoria do 
Hospital Mahatma Gandhi doaram 
mimos para serem sorteados entre 
os convidados do churrasco solidário 
realizado pela Loja no último dia 25 
de novembro.

Os produtos doados foram uma 
imagem de Nossa Senhora Aparecida 
e uma linda guirlanda natalina, ambas 
da Dona Angola, a loja de artesanato 
e objetos de decoração do HMG.

Na foto: Márcio Antonio Humel, 
Manoel Alvares Munhoz, Marcos Ro-
berto Nishiyama, Pedro Borghi Júnior, 
Marcelo Fernandes dos Santos e Lu-
ciano Penteado.
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Cada paciente que passa pelo Hospi-
tal Psiquiátrico Mahatma Gandhi tem 
uma história que daria um livro! Muitas 
experiência, dor, superação, enfim, histó-
rias de verdade.

Paciente com depressão profunda se recupera e o Hospital 
Mahatma Gandhi o recoloca no mercado de trabalho

ENTREVISTA   JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Nesta edição entrevistamos 
José Roberto da Silva, que este-
ve internado no HMG por duas 
vezes, no ano de 2016. Nunca 
bebeu e nem usou drogas. Seu 
problema era de depressão. 
Uma história que terminou 
com um final feliz, para a ale-
gria de toda a nossa equipe.

O que o levou a ser inter-
nado no Hospital Mahatma 
Gandhi?

Tudo começou com um 
sonho meu de trabalhar 
como motorista numa gran-
de empresa. Era mais que um 
sonho. E eu tinha de realizar. 
Lutei muito e consegui a vaga 
que eu queria na empresa 
que planejei. Até que num 
determinado dia eu fui fazer 
uma entrega de produtos em 
outra cidade e, embora esti-
vesse dirigindo corretamen-
te, um outro carro entrou 

embaixo do caminhão que eu dirigia. O 
condutor infelizmente veio a falecer. A 
partir daí começou meu calvário.

Em que sentido?
Logo depois do acidente fiquei um 

período fazendo entregas dentro da 
cidade. Mas na primeira vez que pe-
guei estrada fiquei desesperado. Car-
ros indo e vindo... As imagens daquele 
dia... Parei o caminhão no acostamento 
e chorei. Chorei muito. A partir daí essa 
dor entrou em mim de forma assusta-
dora.

Poderia explicar essa ”forma as-
sustadora”?

Simplesmente uma tristeza sem fim 
que tomou conta de mim, a ponto de 
não conseguir trabalhar, não conseguir 
levar uma vida normal com familiares e 
amigos. Ficava fechado em mim mesmo 
e em minha angustia. Uma depressão 
que me levou para o fundo do poço. Foi 
então que me internaram no Hospital 
Mahatma Gandhi. A primeira vez.

E o que aconteceu?
Fiquei internado, parecia bom, mas 

quando saí e vi o mundo aqui fora, a 
dor e a depressão voltaram, fortíssi-
mas. Veio então uma segunda inter-
nação. E desta vez foi definitiva. Hoje 
sinto-me uma nova pessoa. Eu renasci 
para a vida e para as pessoas que amo, 
Devo muito aos funcionários do Hospi-
tal Mahatma Gandhi, principalmente 
a psicóloga Elaine Bezerra, que foi de 

Atender a população na área de saúde 
é uma grande responsabilidade. A Asso-
ciação Mahatma Gandhi é uma organi-
zação social que atua nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa 
Catarina e tem como filosofia fundamental 
a total seriedade e confiança dos usuários 
dos serviços de saúde pública.

Por isso, foi lançado o Portal da Trans-
parência, um canal online onde está aos 
olhos de todos nossas parcerias com ór-
gãos públicos, envolvendo conduta dentro 
do código de ética estipulado pelo contra-
tante, monitoramento e acompanhamen-
to de todas as etapas dos trabalhos exe-
cutados, de modo a que a população e a 
saúde pública possa acompanhar nossas 
ações. Relatórios e prestações de contas 
são entregues dentro das datas estipula-
das, sendo colocado, inclusive, à disposi-
ção da população.

No portal estão todas as ações envol-
vendo Habilitação, Relatório de execução, 
Certidões, Contratos, CEBAS, Código de Éti-
ca e Condutas, Manual de Gestão de Pes-
soas e PGRSS, além de um canal de comu-
nicação aberto com a população através 
do “Fale Conosco”.

TODAS AS UNIDADES
O projeto piloto do Portal da Transpa-

rência foi implantado, inicialmente, no Es-
tado do Rio de Janeiro, mas já se encontra 
em processo de implantação em todas as 

Rio de Janeiro-RJ

Mahatma Gandhi lança portal da 
transparência

O final de 
ano chegou 
cheio de novi-
dades no HMG. 
Uma delas, de 
extrema impor-
tância para a 
saúde pública 
e autoestima: 
a instalação de 
um consultório 
odontológico 
dentro do Hos-
pital, com pro-
fissionais para 
atender os pa-
cientes.

“Para toda 
a diretoria e co-
laboradores do 
Hospital, esta 
foi uma grande 
vitória. Era um antigo sonho de todos. E 
conseguimos inaugurar bem no mês de 
dezembro, simbolizando um presente de 
Natal aos nossos pacientes”, afirma o vi-
ce-presidente Marcelo Fernandes dos 
Santos, completando ainda que “e não 
poderíamos deixar de agradecer o Dr. 
José Carlos Afonso Cuginotti que doou a 
cadeira odontológica”.

Dr. Cuginotti é presidente da Unio-
donto de São José do Rio Preto e diz 
ter ficado honrado em saber que atra-

Atendimento odontológico no 
Hospital Mahatma Gandhi

uma delicadeza, de um profissionalis-
mo incrível. 

E voltou a trabalhar?
Olha é muito difícil emprego. A cri-

se é nacional. E para uma pessoa que 
já teve transtornos emocionais é ainda 
mais complicado. Hoje faço os chama-
dos “bicos”. Eletricista, encanador, arte-
são. Faço flores artificiais e outras pro-
dutos de artesanato. Mas me falta um 
emprego fixo. Voltar a me sentir real-
mente produtivo... Mas isso está difícil. 
Mas estou feliz assim mesmo. Quero 
agradecer toda a equipe deste hospital.

IMPORTANTE: dentro da sua filoso-
fia de um tratamento humanizado e um 
acompanhamento e cuidados para inte-
grar o paciente ao mercado de trabalho, 
comunicamos que JOSÉ ROBERTO HOJE 
ESTÁ EMPREGADO NA UPA-CATANDUVA. 
E é muito querido por todos e extrema-
mente produtivo. Um senhor funcionário!

Assim como José Roberto, muitos ou-
tros ex-pacientes estão empregados em 
empresas ou instituições ligados ao Hos-
pital Mahatma Gandhi, como o Daniel 
Destro, já entrevistado em nossa edição 
e que hoje é um dos mais queridos fun-
cionários do HMG, atuando na área de 
manutenção.

vés da sua doação estamos dando um 
passo de grande valia no tratamento 
psiquiátrico que desenvolvemos, pro-
porcionando um importante avanço 
em nosso trabalho de oferecer um tra-
tamento humanizado e diferenciado, 
resgatando a autoestima e proporcio-
nando qualidade de vida a todos que 
fazem seus tratamentos psiquiátricos 
no Hospital Mahatma Gandhi.

Que este Natal seja de um lindo e 
saudável sorriso à todos os pacientes.

unidades de todos os estados onde a Asso-
ciação Mahatma Gandhi presta serviços. 

“Uma administração saudável necessi-
ta de transparência em todas as etapas da 
saúde pública”, afirma Dr. Luciano Lopes 
Pastor, presidente da instituição.

Endereço do Portal:
http://www.mahatmagandhi.rio.br/

transparencia-2/


