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Todos unidos na campanha 
de prevenção ao suicídio

Saudáveis e saborosas refeições

Setembro 
Amarelo no 
Hospital 
Mahatma Gandhi

Nossos colaboradores premiados 
em Congresso no Estado do Pará

O trabalho “Saúde na Roda: 
protagonismo popular na 

construção do Plano Municipal 
de Saúde” é premiado no 

Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde.
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UPA Bebedouro: um novo tempo

Prefeito e população satisfeitos com 
as reformas efetuadas e a gestão da 

Associação Mahatma Gandhi.
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RIO DE JANEIRO
As novidades e as inovações nas 
unidades de saúde e hospitais 
geridos pela Associação Mahatma 
Gandhi. Veja nesta edição. 
 
MAFRA 
Unidade de Pronto Atendimento 
de Mafra, em Santa Catarina, realiza 
capacitações para atendimento de 
traumas.

ALFREDO CHAVES
Associação Mahatma Gandhi 
e o trabalho desenvolvido na 
ESF – Estratégia Saúde da Família, 
na cidade de Alfredo Chaves, no 
Estado do Espírito Santo.  
 
VIDA & SAÚDE 
Leia importante matéria jornalística 
sobre transtorno bipolar e 
espiritismo, além de artigo especial 
sobre depressão.

NUTRIÇÃO: os cuidados 
do Hospital Mahatma 
Gandhi com a alimentação 
dos seus pacientes! Pág. 9
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De 20 a 24 de agosto último aconte-
ceu mais uma versão da Semana da 
Pessoa com Deficiência, uma realiza-

ção do Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência e a Prefeitura Municipal de Ca-
tanduva, com apoio do Hospital Mahatma 
Gandhi.

Nossa instituição, inclusive, foi palco do 
lançamento, no dia 14, com o anfiteatro 
Amil Zákia totalmente lotado, com a presen-
ça de autoridades, imprensa, convidados e 
representantes das instituições. O vice pre-
sidente do HMG, Marcelo Fernandes dos 
Santos fez o pronunciamento de abertura do 
evento. 

Uma passeata inclusiva aconteceu na ma-
nhã do dia 20, anunciando a abertura da Se-
mana da Pessoa Com Deficiência, saindo da 

Hospital Mahatma Gandhi participa ativamente 
da “Semana da Pessoa com Deficiência”

Praça 9 de Julho, descendo a Rua Brasil até a 
Praça da República. Alunos de escolas munici-
pais e estaduais, projetos sociais e entidades 
estiveram presentes. O Hospital Mahatma 
Gandhi participou, com a presença da equi-
pe do Departamento Captação de Recursos 
e Eventos, da psicóloga Cibele Paganelli e o 
assessor de imprensa Antono Jayme, além de 
depoimentos de pacientes.

Na terça-feira, dia 21, mais uma vez o 
Hospital abriu suas portas para uma mesa-
-redonda com o tema “O preconceito Social 
Contra a Pessoa com Deficiência”. 

Na quinta-feira, 23 de agosto, recebemos 
o Coletivo Mulheres de Catanduva, com o 
tema “A Mulher com deficiência na atualida-
de e suas potencialidades”, com a participa-
ção do Senac Catanduva e seguido de deba-
te sobre quebrar os preconceitos enraizados 
com relação ao público feminino. Novamente 
o nosso auditório ficou totalmente lotado 
com presença de diversos segmentos da so-
ciedade local.

Para toda a diretoria e colaboradores do 
Hospital Mahatma Gandhi foi um grande 
prazer fazer parte de um evento importantís-
simo para discutirmos e buscarmos soluções 
para os problemas que afetam diretamente 
os deficientes. Não poderíamos deixar de pa-
rabenizar todo o Conselho Municipal da Pes-
soa com Deficiência, na pessoa de Francisco 
Rodrigues Neto.

Boas Notícias

De acordo com a Política Nacional de Humanização 
(Humaniza SUS) que define humanização como a valori-
zação dos usuários no processo de produção de saúde, 
a Associação Mahatma Gandhi, que sempre prima pela 
qualidade na assistência e no atendimento, instalou to-
tens para pesquisa de satisfação, nas unidades geridas 
pela instituição no estado do Rio de Janeiro.

O resultado desta pesquisa será de extrema valia 
para a busca constante da satisfação dos pacientes e da 
população de forma geral, nas questões que envolvem 
saúde e atendimento.

Pesquisa de Satisfação 
das unidades do Estado 
do Rio de Janeiro

A Associação Mahatma Gandhi, 
em parceria com a Prefeitura de Mes-
quita-RJ, através da Secretaria Munici-
pal de Saúde, aderiu a Campanha Na-
cional de Vacinação Contra Sarampo e 
Poliomielite.

A campanha teve início no dia 18 
de agosto, com grande mobilização 
nacional, conhecida como Dia D, sen-
do realizada em 19 unidades de saúde 
do município, visando imunizar crian-
ças menores de cinco anos de idade, 
com objetivo de evitar a reintrodução 
do vírus. 

Esta atuação é parte importante na 
filosofia e na linha de atuação da As-
sociação Mahatma Gandhi, sempre 

Associação Mahatma Gandhi aderiu a Campanha 
de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite

sintonizada com as mais importantes questões da saúde 
pública. Na foto parte da nossa equipe: profissionais que 
merecem nossos aplausos pela dedicação e entusiasmo 
com que aderiram ao projeto.

MESQUITA-RJ

Vereador Ditinho Muleta e Oléia Figueiredo, 
presidente do CMPD

Marcelo Fernandes dos Santos (vice presidente 
HMG), Oléia Figueiredo (presidente CMPD), 
Aristides Bruschi (presidente Câmara Municipal) 
e Nilton Vieira da Cruz (Secretário Municipal de 
Trânsito)

Antonio Jayme e Emerson Gonçalves (HMG), Carol 
Maia (Psicóloga), Cibele Paganeli (Psicóloga HMG), 
Roberta Avanzo (Psicóloga), Flávia Mandonado  
(Psicóloga) e Francisco Rodrigues Neto (Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência)
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Com uma série de ações que ocu-
pam todo o mês de setembro, 
o Hospital Mahatma Gandhi 

assim como as todas as unidades de 
saúde e hospitais geridos pela Asso-
ciação Mahatma Gandhi, abraçaram o 
Setembro Amarelo.

Eventos, distribuição de material 
explicativo e utilizando os espaços de 
mídia e rede social, com programação 
e orientação ao longo de todo este 
mês, a instituição tem como objetivo 
chamar atenção para o tema que sim-
boliza o compromisso com a vida, já 
que a cor amarela significa vida, luz, 
alegria e, para os organizadores, é o 
contraponto simbólico ideal do pro-
blema.

De acordo com a Câmara Técnica 
de Psiquiatria, é possível prevenir o 
suicídio, desde que os profissionais de 
saúde de todos os níveis de atenção 
estejam aptos a reconhecer os fatores 
de risco presentes e que as autorida-
des desempenhem seu papel neste 
processo.

Dados alarmantes – De acordo 
com a Organização Mundial de Saú-
de (OMS), cerca de 800 mil pessoas se 
suicidam por ano em todo o mundo.

No Brasil, são quase 12 mil casos 
por ano. Para a ABP – Associação Bra-
sileira de Psiquiatria, falta uma política 
de atenção, a nível nacional, com infra-
estrutura e recursos humanos suficien-
tes para ajudar quem esteja sob stress, 

O Setembro é Amarelo na Associação Mahatma Gandhi
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL MARCA O MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO!

Desde o primeiro dia de setem-
bro o telefone 188 passou a valer 
para todo o território nacional como 
telefone de apoio para quem preci-
sa falar com alguém no momento 
em que pensa em cometer o suicí-
dio. 

Divulgue esta informação. Pode 
ter alguém perto de você que está 
precisando de ajuda mas tem receio 
de falar.

Equipe do Hospital Mahatma Gandhi 
(Catanduva-SP) preparando laços 
amarelos que foram distribuídos à todos 
os colaboradores

Setembro Amarelo

No dia 17 de agosto o Hospital Es-
tadual de Traumatologia e Ortopedia 
Dona Lindu – Paraiba do Sul-RJ, saiu 
da rotina. A ONG “Sorriso de Criança”, 
formado por Doutores Palhaços especia-
listas em riso, alegria e diversão visitou o 
Hospital. O objetivo da ação, de acordo 
com a Direção do HTO Dona Lindu, foi 
promover uma atividade diferenciada e 

“Sorriso de Criança” leva alegria e sorrisos a colaboradores  
  e pacientes do HTO Dona Lindu

depressão e esquizofrenia, transtornos 
que podem levar ao desejo suicida. A 
ABP alerta que ainda faltam políticas 
públicas voltadas especialmente para 
o grupo.

Precisamos de você atuando forte 
e firme nesta campanha e que Amarelo 
seja todos os meses. Amarelo do sol, 
da luz e da vida!

O SUICÍDIO
O suicídio é definido como um 

ato intencional de matar a si mesmo, 
usando um meio que o indivíduo acre-
dita ser letal. Fazem parte do com-
portamento suicida: os pensamentos, 
os planos e a tentativa de suicídio. É 
resultado da interação de fatores psi-
cológicos, genéticos, culturais e socio-
ambientais, ou seja, de uma série de 
fatores que se acumulam na história do 
indivíduo.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO:
• Tentativa prévia de suicídio: Pa-

cientes que tentaram suicídio previa-
mente têm de cinco a seis vezes mais 
chances de tentar novamente. 

• Doença mental: depressão, trans-
torno bipolar, alcoolismo e abuso/de-
pendência de drogas, transtornos de 
personalidade e esquizofrenia.

• Aspectos sociais:  Gênero mascu-
lino: idade entre 15 e 30 anos e acima 
de 65 anos; não ter filhos; desempre-
gados ou aposentados; isolamento so-
cial; solteiros, separados ou viúvos.

Gênero feminino: idade entre 15 e 
30 anos, casadas, problemas conjugais 
e vítimas de violência doméstica.

• Aspectos psicológicos: Perdas 
recentes; pouca resiliência; personali-
dade impulsiva, agressiva ou de humor 
instável; ter sofrido abuso físico ou se-
xual na infância; desesperança, deses-

pero e desamparo.
• Condição de saúde limitante: 

doenças orgânicas incapacitantes, dor 
crônica, tumores malignos, epilepsia, 
HIV/AIDS.

• História familiar: ter familiares 
que tentaram ou se suicidaram.

ATENÇÃO!
A maioria dos suicidas fala ou dá 

sinais sobre suas ideias de morte. O 
funcionamento mental gira em torno 
de três sentimentos: intolerável (não 
suportar); inescapável (sem saída); e 
interminável (sem fim). Há urgência em 
sair da dor, fugir dos problemas, en-
contrar descanso ou final mais rápido 
para seus sofrimentos.

FATORES PROTETORES: 
• Autoestima elevada; 
• Bom suporte familiar; 
• Religiosidade;
• Estar empregado; 
• Senso de responsabilidade com a 
família; 
• Capacidade de resolução de pro-
blemas; 
• Acesso a serviços e cuidados de 
saúde mental.

90% DOS SUICÍDIOS PODEM SER 
PREVENIDOS QUANDO É OFERECI-
DA AJUDA.

COMO AJUDAR?
• Ouvir a pessoa com calma;
• Mostrar preocupação, cuidado e 
afeto;
• Evitar julgamentos;
• Encaminhar para um serviço de 
saúde mental.
O TRATAMENTO EFICAZ DA DOEN-
ÇA MENTAL É O PILAR MAIS IMPOR-
TANTE DA PREVENÇÃO DO SUICÍ-
DIO.

transmitir bom humor e amor ao próximo 
no ambiente de trabalho.

 Os visitantes percorreram diversos 
setores do Hospital, garantindo muita 
diversão por onde passavam. O desta-
que ficou por conta da interação com os 
pacientes. Encantados com o encontro, 
eram só sorrisos e olhos brilhando duran-
te as apresentações. “Doutores Palhaços” com Gabriel Soubhia Moreli, 

diretor administrativo do HTO Dona Lindu
“Doutores Palhaços”: confraternização com 
pacientes e colaboradores

Em Itaboraí-RJ, a Associação 
Mahatma Gandhi, em parce-
ria com a Secretaria Municipal 

Saúde, também realizou no Hos-
pital Municipal Desembargador 
Leal Júnior, uma mobilização de 
conscientização sobre o Setembro 
amarelo.

“É um assunto que ainda hoje 
enfrenta muitos preconceitos e não 
devemos deixar de nos alertar para 
os sinais que a pessoa vai dando an-
tes de cometer um atentado sobre 
a própria vida”, disse a gerente de 
qualidade e atendimento da Asso-
ciação Mahatma Gandhi, Luciana 
Maria Costa da Silva. Ela, que há 
17 anos, perdeu sua mãe vítima de 
suicídio ao ter se jogado do 6º an-
dar de um prédio.

A ação teve a presença do Cen-
tro de Valorização da Vida – CVV, 
que realiza atendimentos de apoio 
emocional e prevenção do suicídio, 
atendendo voluntária e gratuita-
mente todas as pessoas que que-
rem e precisam conversar, sob total 
sigilo por telefone, email e chat 24 
horas todos os dias.

Outro importante grupo, Trupe 
Achei Graça, participou do evento 
e levou aos pacientes do Hospital 
Leal Júnior uma minimização das 
consequências da enfermidade que 
enfrenta através de atuação de pa-
lhaços.

188 PELA VIDA

Equipe do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (Itaboraí-RJ)
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No último dia 12 de setembro 
foi reinaugurada e apresenta-
da à população de Bebedouro, 

na presença de diversas autoridades 
de toda a região, a restauração e me-
lhorias da UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento, através da Associação 
Mahatma Gandhi, sua gestora há 8 
meses.

Na UPA de Bebedouro são rea-
lizados entre 450 e 480 atendimen-
tos diariamente, movimentando uma 
estrutura que inclui 120 funcionários 
e 77 médicos em atendimento. No 
evento, foi apresentado um vídeo 
institucional com depoimentos e 
imagens de como a unidade estava e 
como está hoje. Dentre as mudanças, 
pintura, troca de vidros, restauração 
da recepção, piso, equipamentos 
de informática para dar agilidade à 
classifi cação de risco, novo posto de 
enfermagem, reforma do setor de in-
ternação e salas com UTI e semi-UTI, 
além de novos uniformes, ampliação 
e readequação da pediatria, sistema 

 “Desde o início da gestão da 
Associação Mahatma Gandhi, a 
qualidade do atendimento, prin-
cipalmente em relação a huma-
nização, tem avançado signifi ca-
tivamente. Mudamos o fl uxo de 
atendimento da UPA, e a Associa-
ção Mahatma Gandhi veio com es-
tas inovações. Dentro do contrato 
de gestão que temos efetivamente 
licitado, nós temos um plano de 
metas, e cobramos para que sejam 
transformadas em realidade. Isto 
está acontecendo e faz a diferença. 
Quando se tem relacionamento só-
lido, as coisas acontecem de forma 

Evento marca a reinauguração da UPA-Bebedouro-SP
Reinauguração

ENTREVISTA GIOVANI DE CARVALHO DA SILVA

diferente, porque existe confi ança. A 
boa parceria público-privada é assim, 
desburocratizar, agilizar a forma de 
contratação, o que resulta na melho-
ria do atendimento à população. O 
que estamos fazendo em Bebedouro 
é isso. Melhorar a Atenção Básica e 
no fl uxo de atendimento na UPA, só é 
possível porque a Associação Mahat-
ma Gandhi tem o mesmo perfi l de 
gestão que nós temos. Temos muita 
coisa para avançar, mas percebam, te-
mos equipamentos novos, uma semi 
UTI com cinco leitos novos, pediatria 
totalmente reformada, assim como os 
consultórios, a sala amarela, a farmá-

cia, o almoxarifado, recepção, tudo 
informatizado. As pessoas sendo 
atendidas e entendendo as emer-
gências e os profi ssionais prepara-
dos com a humanização. Agradeço 
a Associação Mahatma Gandhi pela 
seriedade com que vem cumprindo 
as metas propostas. Vemos tantos 
temas negativos pelo país, mas nun-
ca me deixei contaminar. O Brasil 
vive uma crise fi nanceira, econômi-
ca, institucional, moral, mas tenho 
certeza que é possível. Isso devo 
graças também da força da minha 
esposa, Aline Galvão, à minha equi-
pe sempre ao meu lado e a Deus”.

Com formação em Enfer-
magem, docente, com 
pós graduação em Gestão 

em Saúde e em Micropolítica 
de Gestão em Saúde, cursando 
mestrado em Saúde e Educação, 
responsável pela Associação 
Mahatma Gandhi, junto a UPA 
Catanduva e UPA Bebedoro. 
Giovani de Carvalho da Silva, 
nesta entrevista fala sobre a rei-
nauguração da unidade de Be-
bedouro.

- Quais foram as metas esti-
puladas para a gestão da UPA Bebedouro?

Quando assumimos a unidade começamos a trabalhar 
fi rmemente na questão técnica, humana e no atendimento 
à população, com a ajuda do Prefeito e da Diretora Muni-
cipal de Saúde. Metas foram estabelecidas a curto, médio 
e longo prazo. As duas primeiras fases já se concretizaram. 
Ao longo deste ano estaremos concluindo nossos objeti-
vos, que é o processo e o fl uxo de atendimento que vem 
gradativamente sendo implantado na unidade. Apresenta-
mos na inauguração toda a nova estrutura, equipamentos 
novos, reformulados, até mesmo o enxoval, a alimentação 
e todos os inúmeros itens necessários para a humanização 
do atendimento ao paciente.

- Qual sua sensação neste dia em que autoridades, 
imprensa e população puderam conhecer essas inova-
ções?

É um prazer estar em Bebedouro hoje, participando de 
todas estas mudanças. A cidade necessitava de uma UPA 
assim, de porta de entrada qualifi cada, reestruturada, até 
mesmo na questão dos funcionários e equipamentos e na 
humanização no atendimento ao paciente.  Assumimos a 
gestão há oito meses, ainda estamos caminhando na hu-
manização. O que conseguimos até agora foi um avanço 
muito importante, está visível na unidade e todos podem 
vir visitar e nos dar opiniões e dicas, para que possamos 
melhorar cada vez mais. 

- Quais as prioridades iniciais?
Vamos priorizar ainda as demandas, onde classifi camos 

por riscos, em laranja, vermelho e amarelo. Já os pacientes 
triados pelo verde e pelo azul, devem obedecer um tempo 
de espera, com menos urgência, pelo quadro clínico, no 
primeiro momento do atendimento. Bebedouro torna-se 
hoje um dos melhores exemplos, graças a esta reestrutu-
ração, em oito meses de gestão da Associação Mahatma 
Gandhi. O que fazemos aqui é o mesmo que fazemos em 
todas as unidades geridas pela instituição. Seriedade, qua-
lidade, agilidade e economicidade.

de informatização, farmácia satélite, 
novos equipamentos como eletro-
cardiograma, kit ambulatório adulto 
e infantil, sensor neonatal, oxímetros, 
container para material hospitalar, 

Pronunciamento do Dr. Luciano Lopes 
Pastor, presidente da Associação 
Mahatma Gandhi

mobiliários, camas, col-
chões, macas e mesas 
para salas de atendi-
mento, aparelhos de 
ar condicionado dentre 
outros trabalhos de ma-
nutenção.

O presidente da 
Associação Mahatma 
Gandhi, o médico vas-
cular Dr. Luciano Lo-
pes Pastor, presente 
ao evento, não escon-
dia a satisfação com o 
resultado fi nal: “foram 
oito meses de trabalho 
árduo para que essa 
remodelação fi casse re-
almente à altura da po-
pulação de Bebedouro. 
No entanto, o mais im-

portante será nossa atuação no dia 
a dia. Temos toda uma estrutura fo-
cada no compromisso para um aten-
dimento humanizado e o respeito à 
dignidade humana”.

FERNANDO GALVÃO - PREFEITO DE BEBEDOURO-SP



Agosto/Setembro 2018 página 5Jornal Mahatma Gandhi

Prefeitos e autoridades da região comemoram  
e comentam sobre a gestão da Associação 
Mahtma Gandhi em Bebedouro-SP

LUÍS FIORINI
PREFEITO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

O prefeito de Vista Alegre do Alto, Luís Fiorini, nitidamente 
emocionado, ao ser apresentado às salas reestruturadas, disse: 
“realmente estou emocionado. É um trabalho fantástico. Ficamos 
felizes porque sabemos que nossos pacientes também vêm para 
Bebedouro. A parceria com a Associação Mahatma Gandhi, com 
certeza, vem para ajudar muito os municípios. Não esperava que 
fosse ver tudo isso que nos foi apresentado aqui hoje. Acredito 
que até hospitais particulares sentiriam inveja”, disse o prefeito 
em tom descontraído. Na foto: Giovani de Carvalho da Silva, Luís 
Fiorini (prefeito de Vista Alegre do Alto-SP), Márcio Humel, dire-
tor da AMG, Rômulo C. Camelini (vice prefeito de Bebedouro-
-SP), Fernando Galvão (prefeito de Bebedouro-SP) e Dr Luciano 
Lopes Pastor (presidente AMG).

LAÉRCIO SCARAMAL
PREFEITO DE TAQUARAL-SP
“Sensação maravilhosa, não só 

em perfeitas condições, mas tam-
bém sua equipe e esta importante 
humanização que encontramos por 
parte da Associação Mahatma Gan-
dhi, da nossa vizinha Catanduva. 
Tudo isso é estimulante e reconfor-
tante. Sei que Bebedouro e as popu-
lações vizinhas serão atendidas com 
dignidade”.

LUCIMARA LOMBARDO
VICE-PREFEITA DE TAIAÇÚ-SP
“Trabalho há muito tempo na 

Saúde e como nossa população é 
atendida aqui em Bebedouro, pude 
acompanhar o antes e o depois. 
Agora sei que os pacientes estão em 
boas mãos”.

IMPRENSA
MATÉRIAS POSITIVAS

O jornal Gazeta de Bebedouro, em reportagem 
sobre a reinauguração, mostrou todos os pontos 
positivos e relatou: “o que fica claro é que inde-
pendente de interesse político, econômico ou até 
mesmo pessoal, a UPA Bebedouro está de cara 
nova, e com cara de acolhimento, em um setor 
onde o ser humano busca soluções para o seu bem 
mais precioso, sua Saúde. Percebe-se que a Saúde 
Pública de Bebedouro sobe alguns degraus , ganha 
pontos e está empenhada e, principalmente, preo-
cupada com os pacientes”. 

SÔNIA JUNQUEIRA
DIRETORA DE SAÚDE DE BEBEDOURO-SP
A diretora de Saúde, Sônia Junqueira, cumpri-

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS

ANTES DEPOIS

ANTES DEPOIS

ANTES

DEPOIS

ANTES DEPOIS

A TRANSFORMAÇÃO FÍSICA DA UNIDADE

Diretora de Saúde de 
Bebedouro, Sônia Junqueira 
com o presidente da Associação 
Mahatma Gandhi, Dr. Luciano 
Lopes Pastor.

mentando e agrade-
cendo os envolvidos, 
não escondeu a emo-
ção: “Muito obrigada 
por esta parceria com a 
Associação Mahatma 
Gandhi. Desde 2013 
buscávamos uma gesto-
ra com esta qualidade. 
E agora recebemos este 
choque de gestão, com 
tantas e tão boas inova-
ções. Acredito que to-
dos que trabalham aqui 
sentem que fazem parte 
desta mudança”. 

Recepção Espera Recepção Atendimento

PoltronasConsultórios Pediátricos

Sala Enfermagem

Recepção Espera

Sala Amarela Copa/Cozinha
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Os bons profi ssionais nunca pa-
ram! Procuram aprender sempre 
mais. Por este motivo, a Associa-

ção Mahatma Gandhi fechou parceria 
com a UNIFEV – Centro Universitário 
de Votuporanga. Os nossos colabora-
dores com curso superior, independen-
te da disciplina, estão habilitados a fa-
zer a Especialização em Saúde Mental 
e Atenção Psicossocial, capacitando 
profi ssionais para o atendimento da so-
ciedade em face das atuais demandas 
em saúde mental, fornecendo emba-
samento teórico-prático para o melhor 
entendimento do sofrimento humano. 
O curso oferece módulos focados no 
estudo das políticas públicas da área 
e na compreensão das redes de apoio 
em atenção psicossocial, abordando, 
também, o diagnóstico diferencial e as 
problemáticas contemporâneas. 

Hospital Mahatma Gandhi faz 
parceria com a UNIFEV

Visando capacitar ainda mais os pro-
fi ssionais que atuam na UPA de Mafra, 
Estado de Santa Catarina, a Associação 
Mahatma Gandhi proporcionou capa-
citação para atendimento seguindo o 
protocolo na admissão de pacientes 
vítimas de trauma.

Segundo a gestora Jaqueline Karen 
Mazoni, “a unidade atende, na maioria 
dos casos, pacientes que buscam aten-
dimento por procura espontânea, ou 
seja, quando o paciente vai sozinho 
ou levado por parentes e/ou conheci-
dos. Por esse motivo é importante que 
a nossa equipe tenha o conhecimento 

O Setembro Amarelo também brilha 
forte na ESF – Estratégia Saúde da Fa-
mília, da cidade de Alfredo Chaves, no 
Estado do Espírito Santo.

Seguindo a orientação da Associa-
ção Mahatma Gandhi, gestora daquela 
unidade, foi desenvolvida uma campa-
nha de orientação sobre prevenção ao 
suicídio, incluindo material de divulga-
ção, eventos e ações de cidadania.

Parabéns à todos os nossos compa-
nheiros de Alfredo Chaves.

ESF-Estratégia Saúde da Família de Alfredo Chaves-ES, 
promove Campanha de Conscientização

UPA de Mafra-SC realiza capacitações 
para atendimento de vítimas de trauma

Tiago Silva (coordenador técnico da Assosciação Mahtma Gandhi), Márcio Antonio Humel (diretor  
fi nanceiro HMG), Roberto Menezes (comercial-UNIFEV), Marcelo Fernandes dos Santos (vice 
presidente Hospital Mahatma Gandhi), Carla Bachiega (comercial-UNIFEV), Carol Hamparian 
(coordenadora de pós-graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial - UNIFEV) e Emerson 
Rodrigues (assessor jurídico AMG).

Aulas quinzenais, aos sábados, das 
08h às 12h e das 13h às 17h. O conve-
nio da Associação Mahatma Gandhi 
possibilitou uma grande vantagem: a 
partir da segunda parcela, nossos cola-
boradores terão 10% de desconto para 
pagamentos em dia + 5% de desconto 
para pagamentos até o 5º dia útil de 
cada mês.

Esta parceria, futuramente, deverá 
incluir eventos, simpósios e congressos 
de extrema importância para nossa ins-
tituição.

Informe-se no RH do Hospital 
Mahatma Gandhi quanto a valores e 
outros detalhes.

Os interessados devem comuni-
car suas coordenadorias ou o depar-
tamento pessoal da Associação: 17 
3524-9070 – Ramal 263 – Falar com 
Lilian Arruda.

necessário para prestar o atendimento 
correto e com qualidade”.

Veja nossos produtos no site: 
www.associacaomahatmagandhi.com ou solicite 

informações pelo telefone 17 – 3524-9070 – Ramal 227

Dona Angola, bom gosto e 
originalidade na sua construção!

Além das peças de artesanato e objetos de 
decoração, a loja Dona Angola, que funciona 
dentro da área verde do Hospital Mahatma 
Gandhi, com toda renda rever� da em prol da 
ins� tuição, também vem se tornando uma opção 
especialíssima para arquitetos e decoradores para 
quem está construindo ou reformando!

Os artefatos de cimento e 
os ladrilhos hidráulicos são 
produzidos artesanalmente 
na sede do Hospital, sob 
encomenda, atendendo o 
seu gosto e a sua preferência 
e obedecendo um rígido 
controle de qualidade do 
produto.

UMA INFINIDADE DE PRODUTOS
Os ladrilhos hidráulicos estão 
entre as úl� mas tendências 
indicados por arquitetos 
e decoradores, buscando 
uma iden� dade original e 
personalizada para cada cliente. 
A Dona Angola também oferece 
linha variada de acessórios para 
jardim, pisos permeáveis, caixas 
de passagem, canaletas, vasos, 
jardineiras, bancos e mesas de 
cimento, pintados na cor de sua 
preferência.

A loja está localizada nos 
jardins internos do 

Hospital Mahatma Gandhi
Rua Duartina, 1311 – Catanduva-SP
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DIA C – DIA DE COOPERAR foi come-
morado no Hospital Mahatma Gandhi, 
com oficina com o tema Música e Bem 
Estar, com o renomado músico Webster 
Santos. O projeto, realizado pela Unio-
donto, em parceria com o SESCOOP 
(Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo) foi direcionado para os 
pacientes e colaboradores do hospital.

BASQUETE EM CATANDUVA
O Hospital Mahatma Gandhi também 

apoia o basquete, através da jogadora Natá-
lia Burian, um dos grandes nomes da equipe 
Bax Catanduva. 

“É muito importante a ajuda de institui-
ções ligadas à saúde, pois o esporte é vida e 
infelizmente somos carentes de recursos. So-
mos eternamente gratas ao Hospital Mahat-
ma Gandhi pelo apoio que recebemos”, co-
memora a jogadora.

Toda a equipe do Hospital 
Mahatma Gandhi agradece 
aos Vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Catanduva, em espe-
cial o Vereador Onofre Baraldi, 
pela Moção de Congratula-
ções e Aplausos ao Vice-pre-
sidente do Hospital, Marcelo 
Fernandes Santos, assim como 
aos nossos colaboradores 
Emerson Gonçalves e Paulo 
Aglio (Departamento de Cap-
tação de Recursos e Eventos) 
e Antonio Jayme (Assessoria 
de Imprensa), como reconheci-
mento pela participação na Se-
mana da Pessoa com Deficiên-
cia, que aconteceu de 20 a 24 
de agosto, numa realização do 
Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência, juntamente 
com a Prefeitura de Catanduva.

O Vereador homenageou 
todas as pessoas que “volun-
tariamente prestaram enorme 
contribuição para o sucesso do 
evento. Com o apoio de todos 
os parceiros, ao longo da Se-
mana da Pessoa com Deficiên-
cia, foram realizadas dezenas 
de atividades em diferentes 
pontos da cidade, alcançando 
milhares de pessoas”.

O Hospital Mahatma Gan-
dhi agradece a distinção, com 
a certeza de que estará sempre 
de portas abertas para eventos 
dessa natureza.

Dia 24 de agosto a Associação 
Mahatma Gandhi realizou uma ação 
social no Hospital Municipal Desem-
bargador Leal Junior em parceria com 
a Universo (Universidade Salgado de 
Oliveira). 

O evento contou com acadêmicos 
dos cursos de Nutrição, Fisioterapia e 
Enfermagem, atividades como: avalia-

Eventos

Uma movimentada agenda de eventos e 
homenagens no Hospital Mahatma Gandhi

Datas mais do que 
especiais! No último 
bimestre, em Catan-
duva, a Associação 
Mahatma Gandhi rea-
lizou homenagens alu-
sivas ao Dia dos Pais, 
Dia dos Psicólogos, 
Dia dos Nutricionistas 
e Dia dos Motoristas, 
direcionadas aos cola-
boradores do Hospi-
tal, da UPA e das Uni-
dades de Saúde.

Foram pequenos 
encontros de final de 
tarde reunindo as ca-
tegorias homenage-
adas para um café da 
tarde, realizado com 
muito carinho e com 
o intuito de agradecer 
e homenagear esses 
profissionais pela de-
dicação. Veja aqui al-
gumas fotos dos even-
tos:

No dia 10 de agosto todos os co-
laboradores pais foram convidados 
para um “happy hour” na varanda 
da Loja Dona Angola. Cada um 
dos presentes também ganhou 
uma caneca de “Melhor Pai do 
Mundo”.

No dia 24 de agosto reunimos duas 
categorias para uma justa homena-
gem. As psicólogas, cuja dia é 27/08 
e as nutricionistas 31/08. Um final de 
tarde descontraído, com uma deliciosa 
mesa de café da tarde. Todos os pro-
fissionais também ganharam um vidro 
de geleia de abacaxi, natural, prepara-
da pela própria equipe de cozinha do 
Hospital Mahatma Gandhi.

Dia do Motorista e dia do protetor dos mesmos, São Cristovão, 25 de 
julho não passou em branco. Todos deram um tempo na direção dos 
veículos para uma confraternização de final de tarde, no anfiteatro Amil 
Zákia do Hospital Mahatma Gandhi.

Associação Mahatma Gandhi incentivando e apoiando o esporte

Dia da Nutrição em Itaboraí-RJ

Hospital Mahatma 
Gandhi recebe Moção 
de Congratulações 
e Aplausos da 
Câmara Municipal de 
Catanduva

ção nutricional, índice de massa corpó-
rea (IMC), aurículoterapia e aferição de 
pressão arterial, envolvendo colabora-
dores e a comunidade.

O evento contou ainda com o “Pro-
jeto Ser Feliz”, onde o personagem 
Raider da “Patrulha Canina” visitou as 
enfermarias pediátricas, levando ale-
gria e afeto às crianças internadas.

Cleverson Garcia da Fonseca: atleta 
premiado

Hospital Mahatma Gandhi: apoio ao BAX, a 
equipe de basquete de Catanduva

Equipe ACCEL de Futebol Feminino: apoio da 
AMG no Estado do Rio de Janeiro

ACCEL FUTEBOL CLUBE ATLETAS PREMIADOS
A Associação Mahatma Gan-

dhi, junto a ACCEL parabeniza o 
atleta Cleverson Garcia da Fonse-
ca, também da ONG ACCEL, pela 
conquista do segundo lugar nos 
21km do Desafio Corridas de Ra-
poso em Itaperuna, na prova de 
montanha.

Isso demonstra que a nossa 
instituição está no caminho certo, 
investindo e apoiando os atletas 
nas mais diferentes localidades de 
onde atuamos.No último dia 14 de setembro, as atle-

tas do time Accel Futebol Clube, que re-
cebe apoio da nossa instituição, foram até 
o Hospital de Traumatologia e Ortopedia 
da Baixada Fluminense Vereador Melchia-
des Calazans (HTO Baixada), em Nilópo-
lis-RJ, para realizarem exames de sangue 
e eletrocardiograma. O time irá disputar o 
Campeonato Carioca de Futebol Feminino, 
organizado pela Feerj, tendo início no dia 29 
de setembro. A ACCEL - Associação Conse-
lho Comunitário de Esporte e Lazer é uma 
atuante ONG que realiza belíssimo trabalho 
com jovens carentes.
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01 – Anderson Danilo Bento, Ivonete Rodrigues dos Santos Cruz, 
Maria Nadia de Oliveira Lopes, Nayara Ferrizzi Morgado, Adriana 
Ribeiro de Oliveira, Eduardo Alves dos Santos, Michele Brasil da 
Silva, Monica Andreia Fernandes Reis, Roberlan Eleuterio da Silva, 
Tamires Graciele Polidoro More, Gabrielle Peters, Luana Aniceto 
da Silva. 02 – Adriana Ribeiro Moreira, Valeria Aparecida Canteiro 
Pessoa, Thais Pereira da Silva Bindes Lopes, Adriana Ribeiro Mo-
reira, Bruno de Paula da Silva, Nayra Costa Ferreira, Yngrid Cristina 
Araujo do Nascimento Silva. 03 – Maria Hilaria da Cunha, Damiana 
Pereira Lancini, Thaisa da Silva Pinto, Damiana Pereira Lancini, Carla 
dos Santos Oliveira, Marcela dos Santos da Costa Valle, Natali Apis 
Henrique. 04 – Paulo Eduardo Monção, Gabriel Almeida dos Santos 
Oliveira, Larissa Cordeiro Salles Bertoldo, Maria de Fátima dos San-
tos Nunes Cardoso, Paula Fernanda Sperandio, Joice Cruz da Silva, 
Sandra Oliveira do Nascimento Alvares. 05 – Aline Ferreira Bertoloni, 
Daniela Aparecida Costa, Marciene Santos do Nascimento, Vera Lucia 
da Conceição Ramos, Julia Projante Moretto, Andre Roberto de Deus, 
Leda Cristina Magalhães Matos, Maycon Ferreira Ribeiro de Matos, 
Viviane da Paula Barros, Alef Mengali dos Santos, Vania Feliz da Silva. 
06 – Luis Paulo Debrum Machowski. 07 – Patricia dos Santos da 
Silva Santos, Luiz Fernando Lazaro, Jonatan dos Santos Reis Goulart, 
Marcelo Alexandre de Souza, Berenice Guimarães. 08 – Cristiane 
Maria Faria Nezinho, Roberto da Silva Correa, Simone dos Santos, 
Rosangela Santos Cabral. 09 – Maria Cristina do Nascimento Muniz, 
Camilla Oliveira Nunes Pereira, Lucilia Nunes Alves Candido, Cleu-
diane Matias dos Santos, Maicon Roberto dos Santos da Silva, Tatia-
ne Luana da Silva Souza, Jair Silva Ribeiro. 10 – Camila dos Santos 
Costa, Maria de Fátima Maio Coutinho de Oliveira, Matheus Cunha 
de Azevedo, Camila Ceroze Barbosa, Camila de Santis Silva, Marilia 
Gabriela Tralli Soldan, Vanusa Rodrigues Pinto, Agatha Ramos Costa, 
Gabriela Vicentini Paterlini. 11 – Monize Victor dos Santos, Welling-

01 – João Guglielmetti, Jeferson Ferreira Machado, Kelli Cristina Gui-
marães, Inesir de Paula, Luiz Ramos da Silva Filho, Jeferson Ferreira 
Machado, Carlos Henrique da Silva Passos, Kelli Cristina Guimarães,  
Nei Benedicto do Nascimento, Katia Regina Serafim Leite. 02 – Sil-
via Yasmim de Albuquerque de Godoy, Flavio Jose Nunes de Aveiro,  
Mario Sergio Sanches Prado, Cintia Janaina de Castro Formiga, Ianca 
Mendes Lobo, Vanessa da Silva dos Santos. 03 – Simone Ribeiro 
Lucio, Luana Terezinha Octaviano, Rosa Maria Crivelari da Costa, 
Marta Cristina Roldão da Silva, Maria Lucimar de Souza Carvalho, 
Adriana Felix Moreira Pereira, Ludmila Silva de Oliveira, Simone 
Ribeiro Lucio. 04 – Marco Aurelio Santos Pereira, Agnes Rodrigues 
Dias, Luciana Custodio, Cristiane Araujo Ribeiro da Silva, Leonardo 
Hans Tavares da Silva, Vitor Costa de Almeida. 05 – Gabriel Barreto 
da Silva Correia, Nelcimar Gomes da Silva, Paula Apolinaria Brum, 
Mariana Rafael Bandeira, Livia Cardoso Netto, Claudia de Oliveira 
Alves, Daylson de Souza, Edmilson Ribeiro Candido, Joseane de Oli-
veira Santos, Marilane Monsores Eleoterio, Vania Cristina Tranqueira 
Martins, Andreza Cezar Silvino Lopes, Gabriel Barreto da Silva Cor-
reia, Nelcimar Gomes da Silva, Paula Apolinaria Brum, Elizete Bra-
ga Roberto. 06 – Maria Jose dos Santos Ferreira, Michele Babinsk 
Rangel da Costa. 07 – Laysa Jesus Pereira Costa, Icaro de Oliveira 
Guimarães, Laysa Jesus Pereira Costa, Luiz Henrique de Souza Neves. 
08 – Sueli Ferreira Libardino, Luciene Moraes da Silva, Michele de 
Oliveira Vargas de Aguiar, Sueli Ferreira Libardino. 09 – Jose Belini 
Neto, Josimar Nascimento de Souza, Vanessa do Nascimento Lima, 
Rivamar Witt, Alessandro Bastos Branco, Vanderleia Maria Paganini 
Dondoni. 10 – Regiane Rinaldi Humel, Ana Caroline Souza de Melo, 
Leandro Britto de Almeida, Maria do Carmo Silva, Luciana Ferreira 
Brandão. 11 – Rosani Faria dos Santos, Adriana Aparecida Lazarini 
Melo, Luciene Paes de Sousa. 12 – Shirlei de Araujo Souza, Vania 
Jordão Vasconcelos, Katia Jandira Silva Alves, Gislaine Cristina Oliveira 
Galdino,  Shirlei de Araujo Souza, Vania Jordão Vasconcelos, Camila 
de Oliveira Dias. 13 – Wanderson Castione Aro, Andressa Valeria 
Dias Reis, Lais Pamela da Silva Cecilio, Melissa Castro Barbosa, Prisci-
la Rocha Ciannella. 14 – Charlene Regina Bona, Anderson de Azeve-
do Silva Chaves, Adriana Viana Souza, João Ricardo Peres Rodrigues, 
Antonio Bernardino da Costa, Ana Maria Miranda, Eliane Aparecida 
Correa Lima, Luciana Selma de Paula Souza, Anderson de Azevedo 
Silva Chaves, Aline Teixeira da Silva Sobrinho, Adriana Viana Souza, 
João Ricardo Peres Rodrigues, Bruna Regina Gomes Moreira. 15 – 
Ronaldo da Silva Batista, Adalberto Silva de Moura, Gloria Regina da 
Silva Nascimento, Heloise Gloria Gomes Cunha, Janaina Hartinger, 
Warley de Souza Cunha. 16 – Thais Correia da Costa, Lucia Helena 
Pereira Diniz, Monique Rodrigues de Souza, Renata da Conceição 
Rosa, Elisa Lemos Pandim, Regina Lucia Pereira Gomes,  Flavio da 
Silva Figueiredo, Celio Mendes da Silva, Rita de Cassia Santos da Ro-
cha, Lucia Helena Pereira Diniz, Monique Rodrigues de Souza, Renata 
da Conceição Rosa, Ubirajara Rosa. 17 – Geovani Oliveira de Mello, 
Tatila Faria dos Santos, Aline Damasceno Pereira, Julio Cesar da Costa 
de Jesus, Marcia Christina Blum Erzinger, Geovani Oliveira de Mello, 
Tatila Faria dos Santos, Ednea Jose Lourenço Souza. 18 – Ricardo 
Mantovani da Silva Fortunato, Anna Lucia Santana da Silva Moreira, 
Leandro de Salles Gomes, Vanessa Dantas Borges de Castro Ferreira, 
Josue Pita Freitas, Cintia Carla Rangel do Nascimento. 19 – Shirley 
Regina Roque, Renata Querino de Souza Sterci, Katlyn Taysa Gena-
ro de Moraes, Ana Amelia de Sousa Vigas, Felipe dos Santos Mota, 
Edilson da Silva Lemos. 20 – Cassia Fernanda de Oliveira, Renato 
Matheus Gandra, Jorge Alexandre Junior, Renato Soares de Barros, 
Melissa Chaves Figueiredo, Valeria Santos Martins, Nilcea Ferreira 
Castilho, Giselia Cristina Evaristo dos Santos Ramos. 21 – José Car-
los Rosa dos Santos, Michela da Cruz Theodoro Pedroso, Anilton Luiz 
Fontes Santos da Silva, Maria Almerinda Santos Calheiros, Milene da 
Silva Magalhães, Cristina Isabel de Carvalho Silva, José Carlos Rosa 
dos Santos, Maria do Carmo de Lemos Rodrigues. 22 – Alexandra 
de Oliveira Campos, Camila Ribas Marques de Oliveira, Amanda Oli-
veira Moraes Miranda, Adriana da Silva, Andrea Anunciação de Jesus, 

Bianca Hozana de Lucas da Silva, Camila Ribas Marques de Olivei-
ra, Nathan Lopes Arneiro, Amanda Oliveira Moraes Miranda, Maria 
Shirley da Conceição Ramos. 23 – Michele Cristina Valente Graciano 
da Silva, Arlene Alves de Aquino Damasceno, Aroldo Ornaghi da Sil-
va, George da Silva Oliveira, Jaiane Cristine Rabelo do Nascimento, 
David de Assis Rodrigues, Fabio Caldas dos Santos, Ranyeli Dona Fa-
rias, Vera Lucia Bona. 24 – Jucilene Cristina Ferreira, Alessandra dos 
Santos, Maria Aparecida da Silva, Sheila Maria da Silva, Fabiana de 
Accioly Nascif, Alessandra dos Santos, Luciano Bispo Tavares.  25 – 
Vera Lucia Barbosa dos Santos Machado, Fabiana Lora dos Santos, 
Edilaine Espirito Santos Feijo, Karina Lois Pereira, Marcio Rezende de 
Castro, Harrison Soares da Costa, Valmira Magalhães dos Santos, Sir-
lei de Oliveira Barbosa. 26 – Carlos Silva da Gloria, Marta Ferreira da 
Silva, Marcia da Graça Pereira da Silva, Nilza Medeiros Amaral, Carlos 
Silva da Gloria, Eleonora Rocha de Brito, Neide Cunha dos Santos, 
Wanderson Cleyton do Nascimento. 27 – Gislaine Helena Martins, 
Hamilton Souza da Silva, Uilian Gomes Ricardo, Cristiane Oliveira da 
Silva, Cristiane Soares da Conceição, Claudione da Silva Souza, Lu-
ciana de Lima Machado da Silva Ferreira. 28 – Simone Machado 
de Jesus da Costa, Marinilda Barbosa da Silva, Aledyr Costa Barrei-
ro, Joseane Gomes dos Santos, Waldecir Santos Carlos, Fernanda 
de Freitas Lima, Simone Machado de Jesus da Costa, Mirian Will da 
Silva, Graciane de Andrade Pereira Souto. 29 – Denise Murta dos 
Santos, Cibeli Paganelli de Freitas, Claudete Aparecida Vechi, Andres-
sa Bertolin, Rosangela Marlene Pirota, Eliseu Moraes, Cinthia Silva do 
Bonfim Firmino, Fabio Oneas Marinho da Silva, Claudia Vaz Barbosa, 
Lorraina dos Santos Silva, Maisa Pinto de Souza, Alba Valeria Rafael 
da Silva, Denise Murta dos Santos, Antonio Carlos dos Santos Silva, 
Romulo de Souza Silva. 30 – Christianne Policastro Heib, Kimberly 
Dias Fernandes, Keler Cristiane da Silva, Andressa Linda Araujo dos 
Santos, Stephanie de Franca Lourenço, Kimberly Dias Fernandes.    
31 – Marcos da Silva Barbosa, Joice Juliana Pereira de Moraes, Laura 
Castellano Coelho, Marcos da Silva Barbosa, Anita da Penha Cesati.

Aniversariantes de Agosto 2018

Aniversariantes de Setembro 2018

ton Luis Venancio de Oliveira, Katia Salles da Costa, Lucas Paschoal 
da Silva Clementino, Mariana Silva Barros Xisto, Riquelme Gomes 
Moura Castilho, Veronica do Nascimento Santos Real Secco, Odete 
Pereira Estefano Piãotquevicz, Fabiana Coelho Costa. 12 – Adria-
na Rita da Silva Allio, Bernardo Fernandes Lagoas, Francisca Elizete 
Marques de Souza, Barbara Regina de Medeiros da Silva, Danielle 
Palmeira Crespo, Felipe Costa Pinto, Danilo Maia da Silva, Robson 
da Cruz Amaral, Priscila Amador Tibau Cabral, Thais Moraes da Silva, 
Elizabeth Correa da Silva Marins, Valeria Silva Costa. 13 – Camila 
Eloi dos Santos Morial, David da Silva Viana, Lucineia Silva da Trinda-
de, Rosana Luciana de Lima Tavares, Simone Soares Teixeira, Leticia 
Neves Souza, Cintia Marcela de Oliveira Pereira Muraro, Marinalva 
Ferreira do Patrocinio, Marcia Francisco.   14 – Rosangela de Re-
zende Silva, Gislayne da Silva Ribeiro Rodrigues, Ana Luiza Souza da 
Fonseca, Rivael Cordeiro, Janaina de Queiroz Pereira Virtuoso.    15 
– Danielle Nobre Peres, Nazareno da Costa Silva, João Paulo Bello 
dos Santos, Isabelle Keiane B. Moraes, Nilton Felicio Gonçalves. 16 
– Cristina Helena da Silva Barbosa, Anderson Silva de Almeida, Va-
nessa de Sousa Higino, Paulo Roberto Narcizo, Sheyla Barbosa de 
Oliveira, Anderson Silva de Almeida. 17 – Stela Mendes Queiroz, 
Maria Carolina Favareto, João Alexandre Maciel Paonessa, Paulo Ri-
cardo Marques dos Reis, Luciana Cortes de Oliveira, Rodrigo da Silva 
de Souza, Amanda Aime Castheloge. 18 – Donata Valeria Busnardo 
Saravalli Destri, Cicera Aparecida de Jesus, Leia Pacheco Ficco, Eliane 
Vaz Florentino Dias, Thais dos Santos Freitas. 19 – Ernesto Aparecido 
Juliano, Gabriel Cerqueira Goveia, Alexandre Scarabeli, Sueli Cheru-
bin, Sandro da Silveira Labre, Sheila Cristina Sudre Ribeiro Maldona-
do, Anderson Gonçalves, Matheus Moraes dos Santos. 20 – Helena 
Monteiro de Carvalho, Rosaria de Cassia Lemos Ferreira, Fernanda 
Nogueira Araujo, Agostinho Cardozo Floro Filho, Miriam Meire da 
Silva Yui Tung, Monique Daiana da Silva D Agostini, Jorge Henrique 
Gonçalves Pires, Luiz Carlos Zacaron Junior, Andre Nunes Oliveira, 
Flavia Luiza de Mattos Santos, Katia Lanuza Santos Costa, Luciana da 
Silva Andrade, Selma Regina Barros Pereira, Marisol Ariane dos San-
tos, Renata Luciana Molinaro, Elizangela Rocha Ferreira. 21 – Alex 
Fabiano Ribeiro, Claudia Andrea dos Santos Correia, Elidiane Altino 
de Jesus, Celia Regina da Silva Ribeiro, Hebert Silvio Pereira, Marcus 
Vinicius Nascimento dos Santos, Maria Lucia Silva de Lima, Priscila da 
Silva Barboza, Elidiane Altivo de Jesus, Aline da Silva Pereira Gomes, 
Roberto Augusto Barbosa da Silva, Valdinéia de Azevedo Silva Pires, 
Iris de Castro Gonçalves. 22 – Ana Carolina Muler Bardela, Ana Paula 
Cruz da Silva, Valeska Cezar Silvino Lopes, Jessica da Silva Ventura, 
Alaide Schunck. 23 – Daiana da Silva, Flavia Souza Neves Oliveira, Ro-
sangela de Oliveira Rosa, Juliana Infante Ribeiro, Maria Lucia Ramos 
Jayme, Daiana da Silva, Natalia Fidelis Queiroz. 24 – Neusa Batista 
da Silva, Wendel Douglas da Silva, Felipe Sant Ana de Oliveira, Alex 
Lima Silva. 25 – Aparecida de Souza da Silva, Tiago da Silva Pinhei-
ro, Gabriel Sampaio de Mello, Caroline Domingos Macedo, Katia de 
Oliveira Dias, Ana Paula Ferreira Lobianco Cruz, Liana Valesca Felix 
da Silva, Andreane Barbosa de Queiroz. 26 – Conceição Aparecida 
dos Santos, Carlos Eduardo Barbosa Correia, Renata Alves Duarte, 
Andre Luis Gastão Ferreira, Renato Nicolau Gozzi, Sylvia Garcia Souza 
da Fonseca, Roberto Valente Ruffo Junior, Alexsandra Luz dos Santos 
de Mattos. 27 – Eliana Cristina Vicente, Brasilina Egidia de Oliveira 
Nicoletti, Karla Alcantara de Azevedo, Aline Aparecida de Oliveira, Ale-
xandro Sousa da Conceição, Emerson Ribeiro Lima, Juliana Pereira 
de Lima, Cayo Medeiros Carvalho de Oliveira, Franklin Gachet Paixão, 
Suely D Almeida Reis. 28 – Bruno Moraes de Carvalho, Adriana da 
Costa Lemos, Patricia Duarte Ferrarezi, Rhaine Gustavo da Silva, Fabio 
Luis Pinto Farias, Jaqueline de Oliveira Apolinario, Jeiwison Dalmazio 
Pina. 29 – Catia de Freitas Coelho, Abraham Lincolm de Sá Mello, 
Pedro Paulo da Conceição, Debora Aparecida Galo Batista, Marlene 
Cerdeira Cortinhas, Monique Oliveira Pereira da Silva, Catia de Frei-
tas Coelho, Camilo Babinsk Rangel, Eliana Silva da Silva. 30 – Vitor 
Afonso da Silva, Carla Cristina de Souza Soares, Eduarda Oliveira de 
Aro Margonar, Renan Fernandes dos Santos, Valeria de Figueiredo 
Neves Madureira, Amanda Carvalho dos Santos, Maria da Silva San-
tos, Julien Grimal Freire Marques Bello de Campos.
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Matéria da Capa

Quando a comida é sem tempero 
e sem sabor, costuma-se dizer 
que é uma “comida de hospi-

tal”. Pois no Hospital Mahatma Gandhi 
o conceito é outro! Refeições saudáveis 
e saborosas são oferecidas diariamente, 
atendendo 170 pacientes com qualida-
de, variedade e cardápio montado por 
uma equipe que faz do conhecimento, 
do carinho e do respeito os ingredientes 
principais.

O serviço de Nutrição da instituição 
é composto por um quadro de 13 co-
laboradores e 1 nutricionista, Priscila 
Lopes Castellá, que supervisiona todas 
as atividades relacionadas ao serviço de 
alimentação, desde o preparo das refei-
ções, atendendo todas as normas pro-
postas pela Vigilância Sanitária e as boas 

As três primeiras edições do Café 
Colonial Dona Angola, realizado pelo 
Hospital Mahatma Gandhi, registrou 
sucesso total! 

Acontecendo em um domingo por 
mês, julho, agosto e setembro teste-
munharam as maravilhosas manhãs de 
domingo, podendo desfrutar de uma 
belíssima área verde e uma mega mesa 
com todas as delícias de um perfeito e 
farto café da manhã, onde os convida-
dos pagaram R$ 20,00 de adesão, com 
lucro em prol da instituição que atende 
pacientes com transtornos mentais e 
dependência química. 

Uma manhã perfeita. Daquelas que 
você vai embora satisfeito e sem a ne-
cessidade de almoçar! Dos inesquecí-
veis ovos mexidos com bacon, passan-
do por diversos tipos de queijos, frios 
variados, café, leite, chá, sucos, doces 

III Simpósio Mahatma Gandhi de atua-
lização em transtornos mentais: Avaliação e 
intervenção no risco de suicídio aconteceu 
no dia 29 de setembro, das 08 às 12 horas, 
no Anfiteatro Amil Zákia, no Hospital.

A programação incluiu:
8:00h – 8:30h Entrega de material, cer-

tificado e arrecadação dos produtos de hi-
giene.

8:30h – Abertura
8:30h – 10:00h – “O papel da equipe 

de saúde mental na avaliação e intervenção 
no risco de suicídio: Abordagem Hospita-
lar”, com Gabriela Mazzutti (Enfermeira), 
Gerardo Maria de Araújo Filho (Médico 
psiquiatra), Cibeli Paganelli de Freitas (Psi-
cóloga), Flávia Rodrigues Guimarães (Tera-
peuta Ocupacional), Anderson Lopes Re-

No domingo, 16 
de setembro, o Hos-
pital Mahatma Gan-
dhi realizou Churrasco 
Solidário, no salão de 
festas da Loja Maçôni-
ca “Dr. Carlos Reis Nº 
29”, com toda renda 
em prol da instituição. 
Cerca de 300 pessoas 
prestigiaram o chur-
rasco, realizado pelo 
Departamento de Cap-
tação de Recursos e 
Eventos, com colabo-
ração de todos os seg-
mentos do Hospital. 

Alimentação: os cuidados do Hospital Mahatma 
Gandhi com as refeições dos pacientes

práticas de fabricação, 
sua distribuição, até o 
acompanhamento da 
evolução nutricional 
dos pacientes. 

A cozinha prepa-
ra refeições para 170 
pacientes e cerca de 
60 colaboradores. 
Diariamente é utiliza-
do uma média de 40 
kg de arroz, 14 kg de 
feijão, 30 kg de carne, 
fora os legumes, ver-
duras e demais itens 

Cardápio que se renova a cada refeição

Nutricionista do 
Hospital Mahatma 

Gandhi, 
Priscila Lopes 

CastelláNutricionista monitorando todo trabalho da cozinha

Parte da equipe de 13 colaboradores que atuam na cozinha do Hospital

utilizados para uma refeição completa.
No total são oferecidas 5 refeições 

diárias aos pacientes, sendo divididas 
em: café da manhã, almoço, lanche da 
tarde, jantar e ceia, que proporcionam 
bem estar e bom estado nutricional. 
Para os pacientes mais idosos e/ou de-
bilitados, há o oferecimento de uma sex-
ta refeição, entre o café da manhã e o 
almoço, caracterizado como “colação”, 
afim de atender melhor às necessidades 
desse grupo.

O cardápio, elaborado pela nutricio-
nista é variado e composto pelos princi-
pais grupos de alimentos: carboidratos, 
proteínas e fibras. As principais refei-

ções, almoço e jantar, são compostas 
diariamente por arroz, feijão, verdura, 
legumes refogados e carnes vermelhas 
(bovina e suína) ou brancas (aves e pei-
xes). “De acordo com estudos, cada vez 
mais se torna evidente a importância da 
alimentação no tratamento de doenças 
relacionadas à saúde mental. Vários nu-
trientes, como ômega 3, vitaminas do 
complexo B, vitamina D, Ferro, entre 
outros”, afirma a nutricionista Priscila 
Lopes Castellá, 14 anos de profissão, 
formada em 2004 pela UNIRP – Centro 
Universitário de Rio Preto, com especia-
lização em Nutrição Clínica pelo GANEP 
– Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Por dia: 
40 quilos de arroz 
14 quilos de feijão
30 quilos de carne

As bandejas são montadas pelos co-
laboradores da cozinha, com porções 
adequadas para cada tipo de paciente, 
assim como as repetições dos alimentos. 
Diariamente no almoço, são servidas so-
bremesas, entre elas doces e frutas da 
época, que complementam ainda mais 
o cardápio servido.

“Procuramos desenvolver um cardá-
pio que mantenha o sabor da comida 
caseira, mas que seja saudável. A mes-
ma refeição que servimos aos pacientes 
é também servida aos funcionários do 
hospital”, afirma a Nutricionista do Hos-
pital, Priscila Lopes Castellá.

Café Colonial Dona Angola conquista 
a cidade!

caseiros em compota, biscoitos, bola-
chas, muitos tipos de bolos, pães varia-
dos e frutas deliciosas!

Um delicioso domingo com gosti-
nho de solidariedade.

Diretores do Hospital Mahatma Gandhi: 
Alonso Wendel Ferreira da Silva, Marcelo 
Fernandes dos Santos, Márcio Antonio Humel e 
José Ricardo Costa

Hospital Mahatma Gandhi realiza simpósio
quena (Enfermeiro) e Eulália Verônica Vieira 
da Silva (Assistente Social).

10:00h – 10:30h Coffee Break
10:30h – 11:30h O papel da equipe de 

saúde mental na avaliação e intervenção no 
risco de suicídio: Rede de extensão psicos-
social. 

Apresentação - Senac e as psicólogas Le-
tícia Marino Pio, Alessandra de Lima, Ireni-
de Silvestre dos Santos e Juliana Dispatto 
Saravalli.

Na sequência, discussão e encerramento 
às 12 horas.                     

Inscrições foram feitas via e-mail: simpo-
sio2018setembroamarelo@gmail.com

Adesão: doação de um dos seguintes 
produtos de higiene:  shampoo, condiciona-
dor ou kit de cinco barbeadores descartáveis.

Churrasco Solidário em prol do HMG

Muitas empresas do comércio catanduvense doa-
ram brindes para serem sorteados e o som foi uma atra-
ção à parte, com o talento da cantora Amanda Perez.
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D I R E T O R I A

U
ma em cada cinco pessoas que você conhece 
experimentará algum grau de depressão ao 
longo da vida. Desse contingente, pelo me-
nos 20% serão resistentes aos tratamentos 

convencionais e precisarão associar diversos recursos 
da medicina, como outros remédios e a terapia cog-
nitivo-comportamental, para conseguir alguma me-
lhora dos sintomas. Surgiu uma luz no fi m do túnel. 
No maior trabalho feito até agora com a lanicemina, 
substância que atua por canais inexplorados pelos 
antidepressivos existentes, os pesquisadores conse-
guiram aliviar com sucesso os sintomas de pacientes 
com depressão severa e difícil de tratar. E o que é me-
lhor: sem as reações adversas intensas observadas em 
drogas do mesmo gênero testadas anteriormente. O 
trabalho foi publicado pela revista “Molecular Psychia-
try”, do grupo Nature, e está sendo elogiado pela co-
munidade científi ca. “Essa nova substância representa 
o início de uma nova era no tratamento do transtorno 
depressivo”, pontua o psiquiatra Ricardo Alberto Mo-
reno, coordenador do Programa de Doenças Afetivas 
do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São 
Paulo (USP). Atualmente, a maioria dos antidepressi-
vos disponíveis age sobre os neurotransmissores sero-
tonina, noradrenalina e dopamina, associados com a 
regulação do humor, da percepção e das emoções. Ao 
elevar sua disponibilidade no organismo, os remédios 
promovem uma série de eventos dentro das células 
nervosas que levam à melhora dos sintomas físicos, 
psicológicos e comportamentais da depressão.

O alvo da lanicemina é o glutamato, neurotrans-
missor que atua na comunicação entre as células ner-
vosas por caminhos diferentes daqueles utilizados 
pela serotonina, por exemplo. As investigações sobre 
as origens da doença, cujas causas e mecanismos não 
estão completamente elucidados, indicam que o glu-
tamato e seus receptores (as fechaduras químicas por 
onde penetra nas células) podem ser peças-chave na 
solução de casos refratários e para acelerar as respos-

Vida & Saúde

Uma nova fronteira 
no combate à DEPRESSÃO
Medicamento melhora sintomas de pacientes graves que até agora 
se mostravam resistentes aos antidepressivos conhecidos e marca o 
início de uma grande mudança na luta contra a doença

tas dos pacientes. Presente em excesso, o neurotrans-
missor defl agra uma ação tóxica capaz de interditar a 
comunicação entre as células neuronais.

A aposta dos pesquisadores é bloquear as vias 
acionadas pela quantidade exagerada de glutamato 
e, desse modo, impedir seus efeitos. A lanicemina 
atua exatamente aí, inibindo um grupo de receptores 
chamados NMDA. Outras seis substâncias com impac-
to sobre o glutamato estão em estudo.

Antes, porém, que a lanicemina possa ser indicada 
pelos médicos, muitos desafi os precisam ser solucio-
nados. “Parece que ela leva duas semanas para atingir 
seu ponto máximo de ação. Precisamos de medica-
mentos com impacto mais rápido, em horas ou dias, 
como a cetamina”, diz o o psiquiatra Moreno.

A cetamina (também grafada como ketamina e 
quetamina) é um potente anestésico usado em pe-
quenas cirurgias que, em doses menores, também age 
sobre receptores do glutamato e produz efeitos pode-
rosos em pacientes graves num período que pode ser 
de 110 minutos após a injeção do remédio. Um dos 
seus problemas, porém, é que pode produzir comple-
xas reações adversas assim que é ministrada, como 
alterações de percepção que levam à perda da noção 
de formas e sons, do espaço e da realidade. Além dis-

Psiquiatra Ricardo 
Alberto Moreno, 
coordenador do 
Programa de 
Doenças Afetivas 
do Instituto de 
Psiquiatria da Uni-
versidade de São 
Paulo (USP). (Fonte: Revista ISTOÉ)

so, sua atividade no organismo não se sustenta por 
mais de duas semanas. “A vantagem da lanicemina é 
não produzir esses efeitos intensos sobre a percepção 
nem alterações de pressão arterial”, disse à ISTOÉ Ge-
rard Sanacora, diretor do programa de pesquisa em 
depressão da Universidade de Yale, nos Estados Uni-
dos, e principal autor do estudo sobre o medicamen-
to. A desvantagem é que a lanicemina demora como 
os remédios tradicionais para agir em vez de mostrar 
benefícios rápidos como a cetamina. No entanto, ela 
mostrou efi ciência em bem menos tempo em um estu-
do inicial com 34 pacientes que nunca haviam tomado 
outros remédios. Isso está levando os pesquisadores 
a especular que a demora pode estar relacionada ao 
uso prévio de outras drogas. 

A próxima etapa da pesquisa será replicar as des-
cobertas em centros de pesquisa espalhados pelo 
mundo. “Isso pode levar entre cinco e dez anos”, es-
clarece o cientista Júlio Licínio, editor da publicação 
que divulgou o estudo e membro do South Australian 
Health and Medical Research Institute, na Austrália.
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Catanduva foi premiada no Con-
gresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde, realizado 

em julho último, em Belém, no Estado 
do Pará. O projeto apresentado por 
um grupo de catanduvenses foi classi-
ficado como a melhor experiência na 
temática Planejamento Local do SUS. 

O material em destaque intitulado 
“Saúde na Roda: Protagonismo popu-
lar na construção do Plano Municipal 
de Saúde” foi elaborado a partir da 
experiência bem sucedida da parti-
cipação popular no planejamento da 

HTO BAIXADA – NILÓPOLIS-RJ
No dia 28 de agosto a Seguran-

ça do Trabalho  realizou o 
primeiro Treinamento de 
Prevenção de Combate 
a Incêndio e Pânico aos 
colaboradores do Hos-
pital de Traumatologia 
e Ortopedia da Baixada 
Fluminense Vereador 
Melchiades Calazans – 
Nilópolis-RJ. A capacita-
ção ministrada pelo Te-
nente Sobral – CBMERJ, 

Em Itaboraí-RJ, o Hospital Munici-
pal Desembargador Leal Junior, geri-
do pela Associação Mahatma Gandhi, 
acaba de instalar um importante instru-
mento de interação com o cidadão. É a 
Ouvidoria, que começou a atender de 
forma totalmente informatizada no dia 
03 de setembro e vem fortalecendo a 
participação popular nas demandas da 
unidade hospitalar.

No posto de atendimento, conhe-
cido como Ouvidor SUS, localizado no 
primeiro andar do próprio Hospital, 
os pacientes e familiares podem re-
gistrar suas manifestações (sugestões, 
reclamações, solicitações, denúncias e 
elogios). Todas as demandas, que an-
tes eram registradas de forma manual, 
agora são gravadas no sistema infor-
matizado e encaminhadas diretamente 
para a Secretaria de Saúde, que pron-

No fim do mês de agosto, a 
Associação Mahatma Gandhi, 
co-gestora do HTO Dona Lindu, 
promoveu com seus colaborado-
res uma grande campanha soli-
dária. Com objetivo de ajudar o 
Instituto Estadual de Hematolo-
gia Arthur de Siqueira Cavalcan-
ti (Hemorio), que abastece com 
sangue e derivados diversas uni-
dades de saúde no estado do Rio 
de Janeiro, a instituição realizou 
uma seletiva para captar doado-
res no Hospital Estadual de Trau-
ma-Ortopedia Dona Lindu.

A importância da campanha 
desenvolvida pela Associação 
Mahatma Gandhi pode ser expli-
cada através de alguns dados do 
Ministério da Saúde, que indicam 

Colaboradores da Associação Mahatma Gandhi são 
premiados em Congresso Nacional da Saúde!

Coordenador Técnico da Associação Mahatma 
Gandhi, Tiago Silva e Secretário Municipal de 
Saúde, Ronaldo Gonçalves Jr.

Prevenção é sempre a melhor solução

Associação Mahatma Gandhi lança 
Sistema de Ouvidoria Informatizada em 
Hospital de ITABORAÍ-RJ

Itaboraí-RJ

HTO Dona Lindu promove captação de 
doadores de sangue para o Hemorio

saúde local. A cidade concorreu com 
trabalhos de várias regiões do país na 
15ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS.

O contexto que chamou atenção, a 
ponto de garantir a premiação, é re-
ferente ao Plano Municipal de Saúde, 
fruto de sugestões levantadas junto 
aos moradores em reuniões de conse-
lhos locais, Conselho Municipal e Con-
ferência Municipal de Saúde. 

O titular do trabalho foi Tiago Apa-
recido da Silva, Coordenador Técnico 
da Associação Mahatma Gandhi, com 
a participação do também colaborador 
da instituição, o Educador Permanente 
Thiago Victor Mafei, além do Secretá-
rio Municipal de Saúde de Catanduva, 
Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior, Da-
niela Aguiar Bellucci e Angélica Apa-
recida Fréu Costa (ambas também da 
Secretaria Municipal de Saúde).

De acordo com o secretário munici-
pal de saúde, o contexto que chamou 
atenção, a ponto de garantir a premia-
ção, é referente ao Plano Municipal de 
Saúde, fruto de sugestões levantadas 
junto aos moradores em reuniões de 
conselhos locais, Conselho Municipal 
e Conferência Municipal de Saúde. 

“Relatamos a organização do trabalho 
e conseguimos incentivar e garantir a 
participação da população nesse pro-
cesso”, destacou.

 Antes de receber a premiação na-
cional, o projeto despontou na fase 
estadual, em abril deste ano, na 32ª 
edição do Congresso de Secretários 
Municipais de Saúde do Estado de São 
Paulo (Cosems/SP). Dentro da progra-
mação, o trabalho conquistou o 8º Prê-
mio David Capistrano, na 15ª Mostra 
de Experiências Exitosas dos Municí-
pios e figurou entre as 10 melhores ci-
dades, frente a um total de 675 traba-
lhos inscritos no Estado de São Paulo.

“A Associação Mahatma Gandhi 
parabeniza toda e equipe e sente-se 
honrada em contar com dois dos nos-
sos colaboradores incluídos neste gru-
po que enche Catanduva de orgulho. 
As soluções para a saúde é uma causa 
que abraçamos junto à Prefeitura de 
nossa cidade”, comentou o vice-presi-
dente da instituição Marcelo Fernan-
des Santos.

“A premiação é mérito de toda 
equipe e demonstra claramente a sin-
tonia de objetivos entre a Saúde mu-
nicipal e a nossa Organização Social”, 
completa o presidente da Associação 
Mahatma Gandhi, o médico vascular 
Dr. Luciano Lopes Pastor.

Premiação no Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – Belém-PA

Premiação no Congresso de Secretários Municipais 
de Saúde do Estado de São Paulo-SP

HOSPITAL MAHATMA GANDHI – 
CATANDUVA-SP 

Atendendo a NR23 o Hospital 
Mahatma Gandhi realizou Treina-
mento de Brigada de Incêndio, no 
último dia 31 de agosto último, 
atuando na prevenção e no comba-
te de incêndio, abandono de área 
e primeiros socorros, visando em 
caso de sinistro proteger a vida e 
o patrimônio e reduzir os danos ao 
meio ambiente, até a chegada do 
socorro especializado, momento 
em que poderá atuar como apoio.

tamente fica ciente das demandas e as-
sim, buscar solução com mais rapidez e 
dinamismo.

De acordo com a diretoria, a Ou-
vidoria do Sistema Único de Saúde – 
SUS, da Secretaria Municipal de Saúde, 
neste novo formato o paciente recebe 
um protocolo de sua manifestação e 
de forma online, poderá ter acesso à 
resposta de sua demanda em sua pró-
pria residência. As manifestações são 
Interligadas ao Ministério da Saúde, 
responsável em propor uma maior in-
teração entre os usuários do SUS e o 
poder executivo, permitindo avaliação 
contínua da qualidade das ações dos 
serviços prestados, subsidiar a gestão 
nas tomadas de decisões, na formula-
ção de políticas públicas, bem como o 
aperfeiçoamento da gestão dos servi-
ços ligados ao setor no município.

contou com o apoio da Defesa Civil 
de Nilópolis.

O treinamento foi realizado por enge-
nheiros de segurança do trabalho creden-
ciados e contou com 21 brigadistas. Para 
os funcionários esta ação proporciona uma 
segurança maior e conhecimentos que po-
derão ser uteis em várias situações.

que apenas 
1,8% dos 
b r a s i l e i ro s 
são doado-
res regulares 
de sangue 
– em países 
desenvolvi-
dos esse ín-
dice chega 
a 5%. As ra-
zões para a 
baixa adesão 
são diversas, 
variando da 
falta de infor-
mação acer-
ca da importância das bolsas de sangue no 
dia a dia de um Hospital à falta de tempo 
para se deslocar até um ponto de coleta.

Premiação



Agosto/Setembro 2018Jornal Mahatma Gandhipágina 12

O 
transtorno bipolar é uma do-
ença funcional do cérebro 
relacionada aos neurotrans-
missores cerebrais, que pro-

voca oscilações imprevisíveis do humor, 
que vai da depressão aos estados mais 
elevados, chamados de hipomania ou 
mania.

Afetando em torno de 1% da popu-
lação, distribuído igualmente entre ho-
mens e mulheres, o TB (transtorno bi-
polar) permanece como crônico em 1/3 
dos acometidos, perdurando por toda 
vida. Surge geralmente na terceira dé-
cada de vida e os sintomas depressivos 
predominam na maior parte do tempo.

Conquanto receba o nome de trans-
torno bipolar do humor, ele tem subes-
pécies em que só se manifesta a mania 
ou a depressão ou estados mistos de 
mania e depressão, em que predomina 
a irritabilidade. Conquanto existam os 
fatores predisponentes, há também as 
situações desencadeantes, geralmente 
associadas ao estresse ambiental ou 
uso e abuso de substâncias psicotrópi-
cas, legais e ilegais.

Pelo que você pode observar, até 
agora analisamos apenas os fatores 
biológicos e ambientais, ficando uma 
lacuna nos aspectos psíquicos e espi-
rituais. Há fatores intrapsíquicos, como 
a estrutura de personalidade, que joga 
como um fator de facilitação para a 
emersão do estado patológico.

Espiritismo

Contribuição Espírita ao Transtorno Bipolar
Matéria escrita pelo Dr. Luiz Antônio de Paiva, médico psiquiatra e dirigente da Associação Médico-Espírita de Goiás

Aqui, de igual forma, torna-se im-
possível separar os fatores espirituais, 
cármicos, dos fatores psíquicos, pois 
ambos procedem de uma mesma fon-
te, qual seja, o espírito imortal.

Torna-se vital avaliarmos o papel 
que desempenha o cérebro e o corpo 
físico como um todo no processo da 
evolução espiritual. O cérebro e o siste-
ma endócrino-humoral são um grande 
sistema cibernético ou computadoriza-
do, de natureza analógica e não digital, 
isto é, responde às gradações de forma 
gradual e não pelo tudo ou nada. Isso 
faculta ao cérebro ser um meio modu-
lador dos impulsos mentais advindos 
do espírito, atenuando-os ou potencia-
lizando-os, conforme as necessidades 
adaptativas ou educativas da interação 
espírito-matéria.

Assim sendo, as tendências patoló-
gicas agem como um alarme, fazendo o 
espírito automodular-se nas tendências 
e paixões. É a própria Lei de Causa e 
Efeito a serviço da educação, finalidade 
maior de sua existência no grande pla-
no pedagógico de Deus.

À guisa de metáfora, seria como um 
mau motorista que, notório abusador 
dos recursos do veículo, desgastando-o 
prematuramente no descontrole da ve-
locidade e nas frenagens, arriscando-se 
e levando riscos aos outros, recebesse 
como parte do seu processo reedu-
cativo um veículo com deficiência nos 

freios, obrigando-o a restringir a velo-
cidade e a utilizar marchas adequadas, 
de modo a lhe permitir o devido con-
trole no direcionamento veicular.

Assim, podemos melhor compreen-
der a injunção cármica dos transtornos 
mentais como um todo, que servem de 
recursos retificadores dos trânsfugas 
espirituais que, destarte, corrigem em 
si mesmos os desvios das paixões alu-
cinantes, do suicídio direto e indireto, 
dos abusos da inteligência e de outras 
formas de viciação e alienação do es-
pírito.

No âmbito do tratamento, embora 
a própria enfermidade seja em si mes-
ma uma forma de cura da causa origi-
nal do problema, a providência divina 
concedeu à medicina humana os meios 
paliativos e mesmo efetivos de contro-
lar, digamos, o descontrole. No caso do 
transtorno bipolar temos uma imensa 
gama de substâncias chamadas de es-
tabilizadores do humor que se utilizam 
no tratamento de crise e no de longo 

prazo dessa devastadora doença.
Sob o ponto de vista espiritual, stric-

tu sensu, a reforma íntima, a vigilância e 
a oração, o propósito no bem, as ações 
beneficentes constituem-se na melhor 
profilaxia e tratamento. Não raro, os 
portadores de TB trazem um séquito de 
cobradores do passado que podem vir 
a ser soezes obsessores, complicando 
um quadro já em si complexo e difícil. 
O transtorno bipolar do humor parece 
ser um facilitador da manifestação de 
faculdades mediúnicas, o que junto às 
afinidades espirituais do passado e os 
seus compromissos, vulnerabilizam so-
bremaneira o enfermo, que se torna 
assim presa fácil de múltiplos fatores 
alienantes. É desnecessário dizer que 
a utilização da terapêutica espírita é de 
grande valia, se acompanhada do de-
vido esforço regenerativo por parte do 
doente.

(Matéria publicada 
na Folha Espírita) 

São Paulo-SP

No dia 17 de agosto 
de 2018, colaboradores 
do Hospital Municipal 
Desembargador Leal 
Junior (Itaboraí-RJ) fo-
ram convidados pela Câ-
mara Municipal de Itabo-
raí para o recebimento 
da Moção de Louvor, 
que representa o reco-
nhecimento da quali-
dade do atendimento 
prestado aos usuários. 
Toda a diretoria da AMG 
parabeniza os homena-
geados com a certeza 
de que estímulos como 
esses são resultados de 
uma filosofia de traba-

Itaboraí-RJ

Colaboradores da Associação Mahatma 
Gandhi recebem Moção de Louvor da 
Câmara Municipal de Itaboraí-RJ

lho que proporciona continuidade na escalada de 
cada um dos nossos 3 mil colaboradores, atuando 
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Santa Catarina.


