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Pessoas e empresas que fi zeram doações em prol dos pacientes 
do Hospital Mahatma Gandhi durante os meses de junho e 

julho! Todas essas ações foram viabilizadas através do Centro 
de Captação de Recursos e Eventos do Hospital.

AKlabin S.A., maior produtora e 
exportadora de papéis do país, 
demonstrou mais uma vez sua 

consciência social e sua preocupação 
com os problemas do país. Doou gran-
de quantidade de produtos que estão 
sendo utilizados pela UPA de Mafra-
-SC, no enfrentamento ao coronavírus, 
sendo 3 mil máscaras descartáveis, 3 
mil aventais descartáveis e 10 galões 
de álcool gel de 5 litros.

Esta ação é bem diferenciada. Nasceu da iniciativa da esposa de um dos 
pacientes internados. Ao lado dos demais familiares ela iniciou uma cam-
panha para arrecadar produtos de higiene pessoal. A ideia saiu do âmbito 

familiar e contou com apoio de toda a comunidade.

Os nossos agradecimentos à 
Heliana Penariol Promen-
cia, proprietária da Chaplin 

Lanchonete, em Catanduva-SP, 
que doou um grande lote dos seus 
famosos pastéis para uma ação de 
inclusão aos moradores do hospital, 
promovida pela Assistência Social 
da instituição.

A Usina Cofco International
(antiga Usina Cerradinho), 
doou 100 mantas acrílicas que 

já estão sendo utilizadas pelos pa-
cientes SUS do Hospital Mahatma 
Gandhi, internados com transtor-

Anualmente a pizzaria Bella 
Capri realiza, por ocasião do 
período em que se comemo-

ra o “Dia da pizza” (10 de julho), a 
sua campanha “Bella Ajuda”, onde 
desenvolve-se campanhas benefi -
centes nas cidades em que a Bella 
Capri atua.

São escolhidas apenas duas ins-
tituições por cidade. Desta vez, em 
Catanduva, o Hospital Mahatma 
Gandhi foi um dos escolhidos e re-
cebeu 150 cupons de vale-crédito 

no valor de R$ 34,90 para serem 
vendidos e, o melhor, a renda é 
100% da própria entidade. 

O presidente do Hospital, Dr. Lu-
ciano Lopes Pastor esteve presente 
na entrega dos cupons de vendas. Já 
o resultado foi anunciado no último 
dia 10, quando a colaboradora da 
área de Recursos Humanos, Lilian 
Arruda, representando o Hospital 
Mahatma Gandhi, apresentou o re-
sultado para o proprietário da Bella 
Capri, Ângelo Possebon.

Uma das mais conceituadas em-
presas de Catanduva-SP, a 
Brumau Comércio de Óleos 

Vegetais doou um lote de agasalhos 
para aquecer o inverno dos pacientes 
SUS do Hospital Mahatma Gandhi 
(Catanduva-SP), fruto de uma ação 

interna envolvendo empresa e seus 
colaboradores, além de 90 coberto-
res que aqueceram o inverno dos pa-
cientes. As doações foram entregues 
por Marcos Gubolin (Gestor de RH) e 
Marciano Generoso da Silva (Técni-
co de Segurança do trabalho).

nos mentais ou dependência quími-
ca. Agradecemos a diretoria e, em 
especial, a Coordenadora do Setor 
de Sustentabilidade, Eliete Palhares 
da Silva Benetti.

DOAÇÕES FAZENDO
A DIFERENÇA
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Nos últimos dias uma notícia 
causou impacto no segmento 
dos profi ssionais da área da 

saúde. Benê Rodrigues, há 27 anos 
na Fundação Padre Albino, atuan-
do com desenvoltura e dinamismo, 
transferiu-se para o Hospital Mahat-
ma Gandhi. 

Por trás da transferência, uma 
outra boa notícia: a instituição que 
se destaca pelo hospital psiquiátri-
co que é referência em todo o país e 
pela Organização de Saúde que atua 
em 5 estados, também está entran-
do na área da Educação.

A ida de Benê para o Hospital 
Mahatma Gandhi está diretamente 
ligada a implantação da Educação a 
Distância, hoje um projeto mais do 
que certo para a diretoria da insti-
tuição, que busca novos horizontes 
sem fugir ao seu slogan de que “Uma 
nova vida é possível”. Um slogan que 
atualmente se refere à saúde, mas 
também tem sentido quando utiliza-
da para falar de Educação.

Benê, como é conhecido Bene-
dito Carlos Rodrigues, ocupava o 
cargo de Administrador do Hospital 
Escola Emílio Carlos e Hospital de 
Câncer de Catanduva. Um nome 
respeitado em seu segmento e em 
toda a comunidade. Pós-Graduado 
em Administração Hospitalar pela 
FCMSCSP, Pós-Graduação em For-
mação de Docentes em Saúde pela 
FIPA e graduação em Enfermagem 

pela Universidade Paulista, atuou 
também como coordenador de cur-
sos de saúde e bem-estar no SENAC 
Catanduva e tem vasta experiência 
na área de Administração Hospitalar 
e Gerenciamento em Enfermagem, 
com ênfase em Administração Hos-
pitalar, Enfermagem e Docência em 
Saúde. Foi Gerente de Serviços de 
Saúde e Administrador do Hospital 
Emílio Carlos e Responsável Técnico 
do Curso de Técnico em Enferma-
gem, ambos da Fundação Padre 
Albino, Catanduva -SP. Em entre-
vista ele conta um pouco sobre sua 
transferência e o novo desafi o pro-
fi ssional.

P – Como e porque aconteceu 
essa mudança profi ssional depois 
de quase 3 décadas de Fundação 
Padre Albino?

R - O Hospital Mahatma Gandhi
e a Associação Mahatma Gandhi
cresceram signifi cativamente nos 
últimos anos, o número de profi ssio-
nais competentes e comprometidos 
com a saúde me impressionaram 
ao pesquisar mais profundamente 
sobre a instituição que, hoje, conta 
com um quadro de mil funcionários 
em Catanduva e cerca de 6 mil em 
todo o Brasil, atuando em cinco esta-
dos brasileiros. A diretoria executiva 
e um conselho de administração que 
estão fazendo história na saúde em 
Catanduva e no Brasil, me levaram 
a buscar uma oportunidade para um 

novo projeto profi ssional e pessoal. 

P – Qual o cargo que está ocu-
pando e como desenvolverá os no-
vos projetos?

R – Sou o Gestor Regional de Pro-
jetos do Hospital Mahatma Gan-
dhi. Quanto ao projeto é importante 
analisar que, diante do cenário atual, 
o mundo está aprendendo o novo 
normal e inúmeras oportunidades 
são apresentadas para todos. Irei 
contribuir com o Hospital Mahatma 
Gandhi, desenvolvendo inúmeros 
projetos sempre em harmonia com 
os planejamentos da diretoria, des-
de a expansão de serviços e melho-
rias na estrutura física do hospital, 
sempre pensando na qualidade da 
assistência prestada aos pacientes e 
colaboradores internos e externos.

P – Comenta-se que o Hospital 
Mahatma Gandhi estaria lançando 
um projeto de Educação à Distância. 
Procede essa informação?

R – Sim. Estamos implantando 
o EaD (Educação a Distância), que é 
basicamente uma prática pedagógi-
ca de multiplicação de saberes, num 
meio de inovações tecnológicas. 
Queremos levar cada aluno nosso 
a ser capaz de atender às novas de-
mandas em um ambiente online de 
aprendizagem, e perceber-se parte 
de um processo de trabalho, den-
tro de uma comunidade virtual de 
aprendizagem colaborativa, enten-
dendo seu papel nessa comunidade.

P – Quais os cursos e qual a pro-
jeção de prazo para a implantação 
desse projeto?

R – Estamos iniciando uma vasta 
pesquisa para detectarmos os cur-

Benê Rodrigues deixa a Fundação Padre Albino depois de 27 anos 
para implantar novos projetos no Hospital Mahatma Gandhi

sos mais esperados pelos alunos 
em potencial. Podemos afi rmar que 
inicialmente serão cerca de 8 cur-
sos, todos voltados à saúde nas suas 
mais diversas áreas, envolvendo in-
clusive administração. Cursos mul-
tiprofi ssionais envolvendo os vários 
aspectos do segmento. Tudo para 
quem deseja atuar na Saúde. 

P – Com toda a situação cria-
da pela pandemia, a Educação à 
Distância seria o caminho nesse 
“novo normal”?

R – Sim. Estamos vivendo um 
momento abundante e decisivo da 
história da humanidade, inclusive 
na educação. Não é mais permitido 
se recusar a trabalhar nesse sistema 
diante do cenário de pandemia. Ela 
passará e a nova forma de interação 
e comunicação a distância permane-
cerá. O mundo aprendeu a encurtar 
as distancias e o Hospital Mahatma 
Gandhi estará presente nessa nova 
era e nesse desafi o de ensinar à dis-
tância e cuidar de gente.

P – Esses 27 anos de trabalho 
na Fundação Padre Albino serão 
importantes neste novo projeto? 

R – Com certeza. Minha carreira 
profi ssional é marcada pelo cuidado 
com as pessoas, seja os colaborado-
res internos e externos da institui-
ção, formando equipes, comparti-
lhando saberes adquiridos ao longo 
de anos; seja com os pacientes, ao 
qual tenho um imenso cuidado, pois 
hoje temos a oportunidade de servir 
e, amanhã, será necessário encon-
trarmos pessoas dispostas a cuidar 
de nós. De uma coisa temos certeza: 
entramos neste projeto para darmos 
o nosso melhor. 

MAHATMA GANDHI LANÇA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA!

Entrevista

Aulas sem carteiras, lousas e es-
paço físico. Provas e interações 
com professores e colegas 

através do computador. O cenário, 
que pode parecer um pouco inusi-
tado para quem está acostumado 
com o ensino regular, têm se tornado 
cada vez mais comum entre os es-
tudantes brasileiros que optam por 
cursos na modalidade de Educação a 
Distância (EaD).

A Educação a Distância se dife-
rencia da tradicional em diversos as-
pectos. Nessa modalidade, os alunos 
e professores estão separados espa-
cial e/ou temporalmente, ou seja, 
não se encontram presencialmen-
te em uma sala de aula. O ensino 
acontece pelo intermédio 
de diversas tecnolo-
gias, como a internet 
e as hipermídias. 
O contato entre 
professores e 
alunos acontece 
principalmen-
te através de 

e-mails, vídeo conferências e fóruns 
de discussão.

Para quem pensa que esse mé-
todo permite uma fl exibilidade, não 
é bem assim. Os cursos de Ensino a 
Distância possuem planos de ensino 
que precisam ser cumpridos para 
que os estudantes obtenham seus 
diplomas. Embora sejam não-pre-
senciais, os cursos exigem trabalhos, 
atividades e até mesmo provas. A 
dedicação é importante e os diplo-
mas são reconhecidos em todo o 
território nacional.
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Vereador Nelson Luiz Benevenuto
- REPUBLICANOS

Hoje contamos com uma empresa muito 
bem falada pelos senhores vereadores. Mas 
quero lembrar que a O.S. que fez a gestão antes 
dessa deixou muito a desejar. Por isso quando 
se falou em contratar O.S. fi camos todos foca-
dos. Graças à Deus hoje contamos com uma 
empresa que vem correspondendo com as ex-
pectativas do povo. Então falamos do reconhe-

cimento a quem trabalha. Dar mérito a quem tem mérito.

Por duas ocasiões, no mês de ju-
lho, o Hospital Mahatma Gan-
dhi recebeu verbas da Deputada 

Beth Sahão. No início de julho foi uma 
de R$ 300 mil, que segundo o vice-pre-
sidente do Hospital, Marcelo Fernan-
des, “representa uma ajuda signifi ca-
tiva na reforma em nosso projeto de 
reforma da cozinha, refeitório e lavan-
deria”. No último dia 27, foi entregue 
outra verba, de R$ 500 mil.

“Com esta verba estaremos dan-
do início a um projeto há muito so-
nhado: a construção do Centro de 
Terapia Ocupacional. A Deputada 
Beth Sahão nunca esquece a nossa 

Catanduva - SP

Mafra - SC

Novo Horizonte - SP

Comissão de Humanização 
homenageia os profi ssionais 

da UPA de Mafra

HOSPITAL MAHATMA GANDHI É ALVO DE 
COMENTÁRIOS ELOGIOSOS NA SESSÃO DA 

CÂMARA DE NOVO HORIZONTE-SP

Deputada Beth Sahão 
conquista mais verbas para
o Hospital Mahatma Gandhi

AComissão de Humanização, 
formada por profi ssionais da 
UPA Mafra-SC, estendeu a “Se-

mana da Enfermagem”, para “Sema-
na dos Profi ssionais da Saúde”, den-
tro de uma proposta de agradecer o 
trabalho de cada um vem realizando, 
apresentando mensagens em vídeo 
dos familiares e das pessoas que os 

amam, como uma ho-
menagem por deixa-
rem suas casas para 
realizar o trabalho de 
atender os usuários 
nos conturbados dias 
de pandemia. Nesse 
momento de medo e 
insegurança eles não 
desistiram, muito pelo 
contrário, se uniram 
ainda mais e estão fa-
zendo a diferença.

Todos os profi ssionais da unidade 
foram homenageados, inclusive os 
médicos. A emoção de cada um era 
nítida nos olhos marejados, atingindo 
o objetivo da Associação Mahatma 
Gandhi, que é o de fortalece-los ain-
da mais e, principalmente, para trans-
mitir o agradecimento tão merecido.

Todo reconhecimento a um trabalho feito com dedicação é compensa-
dor. E quando esses elogios acontecem por representantes do povo, de for-
ma espontânea, em plena sessão do legislativo, torna-se motivo de orgulho.

Na Sessão da Câmara Municipal de Novo Horizonte-SP, no dia 20 de 
julho, ao votarem um Projeto de Lei sobre potencialização de qualidade da 
assistência à saúde e atendimento da população, vereadores dos mais dife-
rentes partidos e tendências teceram comentários sobre a Associação Mah-
atma Gandhi, que faz a gestão de saúde pública na cidade. Vejam alguns 
dos comentários.

Vereadora Lúcia Alves de
Oliveira Andrioti – PSDB

Como membro da Secretaria de Saúde, devo 
parabenizar os gestores. A prioridade no SUS é 
a humanização e a Associação Mahatma Gan-
dhi você percebe já na apresentação. Todos tra-
balham uniformizados, eles têm uma aparência 
muito diferenciada de imediato, com educação. 
Qualquer problema ou reclamação é resolvido 

no ato. Isso faz muita diferença. Eles são resolutivos no que a população 
precisa, se preocupam também em qualifi car seus servidores e o resultado 
é satisfação plena de quem usam os serviços. Quem ganha é o município.

Vereador Roberto Melchiori – PSDB

A Associação Mahatma Gandhi é muito res-
ponsável. Fiscalizam o atendimento para asse-
gurar a qualidade. Inclusive fi cou mais rápido 
no caso de pequenos reparos, como uma lâm-
pada queimada por exemplo. A Administração 
pública é “engessada” pois precisa de licitação 
e outros trâmites que demandam tempo. Hoje, 
queimou uma peça, imediatamente a O.S. está 

trocando. Ficou uma administração mais ágil. Na verdade, é um avanço 
para a saúde de Novo Horizonte e a população está percebendo isso.

Vereador Ideval Rogério Cardoso – PT

Eu era contra a contratação de uma Orga-
nização Social. Hoje admito que a Associação 
Mahatma Gandhi mudou a saúde em nossa 
cidade. O atendimento é excelente. Tenho de 
bater palmas. Eu estava equivocado. Parabéns 
à instituição, assim como ao Prefeito e a Secre-
tária de Saúde. Eu sou prova de que a saúde de 
Novo Horizonte mudou mesmo.

instituição nos repasses de verbas, 
inclusive com a ambulância que 
nos foi entregue no início do ano. 
Registro aqui nossa total gratidão”, 
afi rmou o presidente, Dr. Luciano 
Lopes Pastor.

Para a Deputada,“o Hospital Mahat-
ma Gandhi é hoje o principal serviço de 
saúde mental de toda a nossa região. 
Nos últimos tempos, visitei o hospital 
inúmeras vezes e tive a oportunidade 
de conferir de perto o modo humaniza-
do com que os pacientes são tratados e, 
além disso, em tempo de pandemia tem 
feito um belo trabalho de prevenção e 
enfrentamento ao coronavírus”.
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A Associação Mahatma Gandhi inau-
gurou, no último dia 7 de julho, o novo 
endereço do Núcleo Técnico e Admi-

nistrativo de Gestão das Ações e Serviços 
de Saúde. O Núcleo, que antes ocupava cons-
trução na Avenida José Nelson Machado, ocu-
pa hoje melhores e maiores instalações, no 
centro de Catanduva-SP, à Rua Aracajú, 597. 
A inauguração contou com a equipe de cola-
boradores, diretores da instituição e  o Padre 
Marcelo Eduardo Bonifácio, da Paróquia de 
São José. Foi uma rápida e pequena reunião 
em função das proteções quanto ao Covid-19

Segundo o Presidente da Associação Mah-
atma Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor, “tra-

Serra - ES

Catanduva - SP

Associação Mahatma Ganhi inaugura novo 
endereço do Núcleo Técnico e Administrativo

AMOR À PROFISSÃO
A Enfermeira Vera Lucia Alvarenga de Ávila, de 

42 anos, atua com os mesmos cuidados, mas mesmo 
assim acabou sendo acometida pelo Covid-19 e fi cou 
14 dias afastada. Agora já está de volta ao trabalho. 

“A sensação é de que saio de casa para mais uma 
batalha. O atendimento em uma Upa é intenso, por-
que tratamos urgência e emergência, mas desde que 
surgiu a Covid-19 fi camos mais temerosos”, afi rmou. 

Um ponto, todos têm em comum: a certeza de 
que sairão mais fortes depois de tudo isso e com cer-
teza serão pessoas melhores.

O gerente da unidade de Serra, Leandro de Oli-
veira Ferreira, afi rma que o esforço de todos e a 
união fazem toda a diferença. 

“Sabemos como é difícil atuar em meio a uma 
pandemia e vemos o quanto nossos colaboradores 
têm amor por suas profi ssões, atendendo os pacien-
tes sempre com muita responsabilidade e compro-
metimento. A administração aproveita esse momen-
to para agradecer a todos e dizer que estamos de 
portas abertas e unidos para vencermos os obstácu-
los juntos”, afi rmou Leandro.

Profi ssionais da UPA de Carapina (Serra-ES) contam como 
fi caram suas vidas depois da chegada da pandemia

Associação Mahatma Gandhi mostra depoimentos de colaboradores da unidade de Serra-ES

O SENTIMENTO DE ENFRENTAR
A PANDEMIA

O sentimento de insegurança passou a fazer 
parte da vida do Médico Dr. Rafael Batista Car-
doso, de 27 anos, desde que a pandemia do novo 
coronavírus atingiu o Brasil e levou milhares de 
pessoas a procurarem os estabelecimentos de 
saúde. Hoje, mesmo estando paramentado com 
os EPIs necessários, relata que a apreensão não 
deixa de estar presente durante seus plantões. 

“Nunca imaginei que eu pudesse viver essa si-
tuação durante minha caminhada na medicina. Um 
cenário totalmente inesperado e adverso, ninguém 
estava preparado para o que está acontecendo”.

Dr. Rafael também descreve a sensação de im-
potência quando um paciente dele vem a óbito. 
“Nós fi zemos um juramento. Lutamos para salvar 
vidas e quando não conseguimos... fi camos emo-
cionalmente abalados. Mas, mesmo assim, preci-
samos demonstrar força e segurança”. 

DISTANTE DE QUEM AMA
Desde o início da pandemia do coronavírus a Téc-

nica de Enfermagem Stefania Marques Lopes
não tem contato próximo com o único fi lho, de 24 
anos, que tem baixa imunidade. A profi ssional se 
emociona ao falar do assunto durante a entrevista. 
“Eu preferi isolar meu fi lho na casa de cima para se-
gurança dele, já que atuo em uma Upa e estou mais 
exposta ao vírus. Eu não tenho contato com ele, só 
o vejo pela janela. Dói bastante, mas preciso lutar 
pelos meus pacientes”.

Atuando na Enfermagem há mais de 18 anos, 
Stefania, que trabalha na emergência adulta da 
Upa de Carapina, é fi rme ao dizer que atua por amor 
e doação ao outro. “Quando estou no trabalho eu 
incorporo uma mulher mais corajosa e dou o meu 
máximo pelos meus pacientes”. 

A técnica relata que nunca viveu nada parecido. 
“Ainda não conhecemos essa doença direito por isso 
todos nós fi camos apreensivos. Saio de casa e não 
sei o que me espera em mais um dia de trabalho, 
mas sigo meu caminho com fé e responsabilidade, 
sempre tomando todos os cuidados”. 

ta-se de um espaço onde realizamos atividades 
de gestão administrativa e técnica relacionadas 
aos serviços de saúde que integram o contrato 
de gestão com o município de Catanduva”. Este 
espaço é ocupado pela parte administrativa de 
todas as UBSs e demais programas de saúde 
públicas de Catanduva, geridas pela instituição.

“Este novo endereço, mais amplo e mais 
equipado representa mais um investimento 
da Associação Mahatma Gandhi em nossa 
cidade. Os recursos que geramos aqui, aqui 
mesmo investimos, seja através de geração de 
empregos, movimentação do comércio e da 
economia de modo geral”, afi rma o vice-presi-
dente Marcelo Fernandes.
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Novo Horizonte - SP

Guaíba - RS

Maricá - RJ

A Associação Mahatma Gandhi passou a fa-
zer a gestão, pela primeira vez, de um Centro 
de Castração de Animais, na cidade de Novo 

Horizonte-SP.

Para o Coordenador das Unidades Básicas 
de Saúde da Associação Mahatma Gandhi, Tia-
go Silva, “fazer a gestão do Centro de Castração de 
Animais é um desafi o que estamos preparados para 
realizar. A Associação Mahatma Gandhi tem 
como meta a excelência em todos os compromissos 
assumidos, cercando-se sempre dos melhores profi s-
sionais e da mais atuante infraestrutura”.

A Associação Mahatma Gandhi assumiu a 
gestão do Hospital Berço Farroupilha, de 
Guaíba-RS, inaugurado no último dia 21 de 

julho. O nome do hospital, “Berço Farroupilha”, é 
alusivo à Revolução Farroupilha, que teve seu início 
no município de Guaíba, em 20 setembro de 1835.

CENTRO DE CASTRAÇÃO
DE ANIMAIS

ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI ASSUME A 
GESTÃO DE NOVO HOSPITAL EM GUAÍBA-RS

Ricardo Rebelato entrega verba obtida 
pelo Deputado Federal Fausto Pinato

Associação Mahatma Gandhi assume unidade de Novo Horizonte-SP

A inauguração contou com a presença do pre-
feito José Sperotto, a primeira-dama, Márcia Spe-
rotto, do presidente da Assembleia Legislativa, 
Ernani Polo, do diretor-geral da CMPC, Maurício 
Harger, do secretário municipal de saúde, Jocir 
Panazzolo, e o diretor da Associação Mahatma 
Gandhi, Jean de Oliveira, além de outras autori-
dades municipais e estaduais. No dia seguinte o 
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o 
vice-governador, Ranolfo Vieira Junior, e a secretá-
ria estadual de saúde, Arita Bergmann, visitaram 
as instalações e fi caram impressionados com a 
qualidade do hospital. 

“Assumir a gestão deste hospital num momen-
to de pandemia é de grande responsabilidade 
para todos nós, porém, a Associação Mahatma 
Gandhi está apta a desempenhar essa missão e 
proporcionaremos um atendimento digno à po-
pulação de Guaíba”, afi rma o presidente da insti-
tuição, Dr. Luciano Lopes Pastor.

O empresário Ricardo Rebe-
lato, presidente do Progres-
sistas em Catanduva-SP, vi-

sitou o Hospital Mahatma Gandhi
no dia 09 de julho, onde entregou 
ao presidente da instituição, Dr. 
Luciano Lopes Pastor, a verba ob-
tida através do Deputado Federal 
Fausto Pinato, de R$ 101,123,00, 
para ser utilizada em ações de com-
bate ao coronavírus.

RENOVADO 
CONTRATO PARA 
GESTÃO DAS UBSs 
CATANDUVA

A Prefeitura Municipal de Catanduva, através 
da Secretaria Municipal de Saúde, renovou contra-
to de mais um ano com a Associação Mahatma 
Gandhi para gestão das Unidades Básicas de Saú-
de, envolvendo:

24 equipes de Saúde da Família

4 equipes de Rede de Atenção Básica

5 equipes do NASF

2 Academias de Saúde Consultório de Rua

CAPS AD

CAPS II

Residência Terapêutica

Centro de Reabilitação Integrado

Central de Transportes e Telefonia] Progra-
ma Melhor em Casa (Hospital no Lar e equipe 
de multi apoio)

VENCEMOS 
LICITAÇÃO DA UPA 

CATANDUVA!

AAssociação Mahatma Gandhi foi a primeira 
colocada na licitação para gerir a UPA Catan-
duva, depois de analisadas propostas fi nan-

ceiras, de recursos humanos, planos de cargos e 
salários dentre outros, sendo a única classifi cada 
em todos os itens. O contrato tem a duração de até 
60 meses.

“Já fazemos a gestão da UPA Catanduva há 
cinco anos. Renovar este contrato para continuar-
mos cuidando da unidade de nossa cidade é mui-
to importante. Continuaremos gerando empregos 
e investindo na nossa terra. Sempre oferecendo o 
melhor à população”, afi rma Dr. Luciano Lopes 
Pastor, Presidente da instituição.

Catanduva - SP

Catanduva - SP

Hospital Berço Farroupilha, 100% SUS, 
com 10 novos leitos de UTI e 30 clínicos 

para pacientes com Covid-19

Jornal do Mahatma Gandhi
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CAPACITAÇÃO: TRATAMENTO 
DE PACIENTES COM 
COVID-19 EM MARICÁ-RJ

ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI REALIZA 
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DA INSTITUIÇÃO

VEJA A RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES 

Maricá - RJ

Eleição

A Associação Mahatma Gandhi em parceria 
com a Prefeitura e Secretaria Municipal 
de Maricá-RJ, promoveu uma capacitação 

para os profi ssionais envolvidos no enfrentamen-
to da covid-19. O curso “Manuseio Emergencial 
de Vias Aéreas – covid-19”, teórico e prático, por 
simulação realística, foi ministrado e desenvolvi-
do por equipes do Centro de Treinamento Ber-
keley – um dos mais reconhecidos do Brasil.

Participaram cerca de 130 profi ssionais das uni-
dades administradas pela Associação Mahatma 
Gandhi em Maricá: 100 do Hospital Municipal Con-
de Modesto Leal, 20 da UPA de Inoã e 10 do Posto de 
Saúde Santa Rita.

“Selecionamos os profi ssionais 
para essa capacitação para buscar 
mais técnicas e oferecer à popula-
ção um atendimento cada vez mais 
diferenciado e de qualidade. Estes 
profi ssionais que foram capacita-
dos pelo curso da Berkeley serão multiplicadores do 
aprendizado para as demais equipes de suas unida-
des de atuação”, destacou a diretora da Associação 
Mahatma Gandhi em Maricá, Larissa Cordeiro. 
Outras capacitações para enfrentamento da covid-19 
estão sendo realizadas através de videoconferência.

Segundo o diretor técnico do Hospital Muni-
cipal Conde Modesto Leal, Dr. Glauco Pontes, 

com conhecimentos atualizados, práticas com mane-
quins realistas e simulações de casos diversos, dos 
mais básicos aos mais extremos, a população da 
cidade pode ter certeza que em todas as unidades 
do município e em qualquer dia e horário encontra-
rá profi ssionais capacitados para oferecer o melhor 
atendimento possível.

No último dia 13 de junho, a Associação 
Mahatma Gandhi colocou em votação a 
diretoria para o quadriênio 2020/2024. Com 

chapa única concorrendo, foram reeleitos e apro-
vados pelo Conselho Administrativo da instituição 
o Dr. Luciano Lopes Pastor como Presidente e 
Marcelo Fernandes como Vice-Presidente, cargos 
que já ocupavam na gestão anterior. Poucos nomes 
foram alterados em relação ao período 2016/2020.

Com o auditório do Hospital Mahatma Gan-
dhi lotado por eleitores, antes da votação o Pre-
sidente e Vice-presidente explanaram sobre as 
realizações e ações realizadas nos últimos quatro 
anos. O Coordenador de Prestação de Contas, 
Vanderson César Martim, demonstrou a evo-
lução da Associação Mahatma Gandhi nesses 
quatro anos, quando passou a fazer a gestão de 
saúde pública em vários pontos do país, chegan-
do ao cenário atual, presente em 22 cidades de 5 
estados brasileiros, assim como fez apontamen-
tos do próprio Hospital Mahatma Gandhi, que 
recebeu benfeitorias, reformas e profi ssionais 
que o credencia como uma das referências em 
tratamento de transtornos mentais e dependên-
cia química.

“Foi uma eleição calma. Não tivemos nenhu-
ma chapa concorrendo como oposição e nosso 
trabalho foi referendado pela concordância de 
todos, o que confi rma que estamos no caminho 
certo. Esse resultado aumenta nossa responsabi-
lidade e nos incentiva a continuarmos buscando 
novos horizontes para que o Hospital e a Associa-
ção continuem sendo, cada vez mais, motivo de 
orgulho para os catanduvenses”, explica Marcelo 
Fernandes.

O Presidente Dr. Luciano Lopes Pastor fez 
questão de assinalar que “fazemos uma adminis-
tração absolutamente transparente e essa reelei-

ção nos enche de orgulho pois só nós sabemos o 
quanto foram difíceis os primeiros anos de nossa 
administração. Hoje geramos cerca de mil em-
pregos diretos em Catanduva e cerca de 6 mil em 
todo o Brasil. É esse crescimento acompanhado 

de desenvolvimento que nos motiva a continuar 
lutando e acreditando. O nosso muito obrigado a 
todos que optaram pela nossa permanência na di-
retoria da instituição. Ainda temos muita história 
para escrever”.

Diretor Presidente
Dr. Luciano Lopes Pastor

Diretor Vice-presidente
Marcelo Fernandes

Diretor 1º Secretário
Marcelo Bauab de Carvalho

Diretor 2º Secretário
José Mário Ferraz

Diretor 1º Tesoureiro
Marcos Roberto Nishiyama

Diretor 2º Tesoureiro
Marcio Antonio Humel

1º Diretor Jurídico
Pedro Borghi Junior

2º Diretor Jurídico
Ricardo Henrique Ferraz

Diretor Patrimônio
José Ricardo Costa

1° Diretor de Compras
Alexandre Fernandes dos Santos

2º Diretor de Compras
João Martinez Perin

Conselho Fiscal (Efetivo)
Antonio Morelli Sobrinho
Izabel Fernandes Barrionuevo Pinto
Manoel Alvarez Munhoz

Conselho Fiscal (Suplente)
Lúcio Vitorino Pivotto Junior

Marcos Henrique Garcia
Ronan Antonio Galbiatti

Membros do Conselho de Admi-
nistração da Matriz
Alonso Wendel Ferreira da Silva
Antonio Donizeti Macedo
Brasil Maria
Gabriel Soubhia Morelli
Gabriela Mazzutti
Jean Paes de Oliveira
Leonardo Nogueira Tozatto
Olegário Peres
Rejiana Balzi
Yara Maria Lopes Pastor
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Para quem está acostumado a ver a UPA com 
atendimento voltado para questões graves e, 
neste período, com as atenções voltadas para 

suspeitas de Covid-19, eis que nasceu a esperança! 
O mundo continua girando.

 Mulher gestante deu à luz uma menina na 
manhã do dia 11 de julho. A paciente Beatriz dos 
Santos, de 22 anos, deu entrada na UPA Catan-
duva-SP, com fortes dores abdominais. Foi rapi-
damente diagnosticada de que na verdade estava 
entrando em trabalho de parto.

 Uma equipe foi mobilizada imediatamente, li-
deradas pelas médicas Dra. Ana Clara Faria (Clí-
nica) e Dra. Larissa Vivi (Pediatra), iniciaram os 
procedimentos e assim chegou ao mundo a pe-
quena Antonela.

Em sua quarta gestação e terceiro parto nor-
mal, logo após os procedimentos de parto a pa-
ciente e a criança foram encaminhados para o 
Hospital Padre Albino.

 Para o Gestor da Unidade Giovani Carvalho, 
“é gratifi cante para toda a equipe UPA-Catandu-
va e Associação Mahatma Gandhi este tipo de 
acontecimento, pois mostra o quanto o nosso tra-
balho é integrado ao atendimento. Todos abraça-
mos este objetivo de prestar o atendimento que a 
população merece. Antonela já passa a fazer parte 
da nossa história. Que seja uma criança iluminada 
e com muita saúde”.

Em meio a pandemia, nasce um 
bebê na UPA de Catanduva!

Catanduva - SP

Catanduva - SP Renovações Catanduva - SP

Atendendo a uma solicitação feita através do 
seu SESMT, o Hospital Mahatma Gandhi 
(Catanduva-SP) recebeu, da Prefeitura Mu-

nicipal de Catanduva, doação de insumos e EPIs à 
serem utilizados pela instituição, no enfrentamen-
to ao Covid-19.

O Hospital Mahatma Gandhi, assim como o 
SESMT, agradece a Prefeita Marta Maria do Espírito 
Santo Lopes, assim como Ronaldo Carlos Gonçal-
ves Júnior, Secretário Municipal de Saúde. Essas 
doações são de extrema importância para que a 
instituição continue realizando ações corretas e 
constantes em tempo de epidemia do coronavírus.

Para a Associação Mahatma Gandhi, renovar 
o contrato de gestão em uma unidade de saú-
de é motivo de comemoração, pois demonstra 

que o trabalho realizado está sendo aprovado pela 
população e pela administração pública.

Pois acabamos de ter mais motivos de satisfa-
ção. No estado do Rio de Janeiro acabamos de re-
novar quatro contratos, entre eles o Hospital Es-
tadual Vereador Melchiades Calazans, também 
conhecido como HTO Baixada, em Nilópolis-RJ.

Pelo menos período foram renovados os con-
tratos com o Hospital de Traumatologia e Or-
topedia Dona Lindu (Paraíba do Sul-RJ), a UPA 
Nova Iguaçu 2 - Bairro Botafogo (Nova Iguaçu-
-RJ) e a UPA Mesquita (Mesquita-RJ).

OSESMT – Serviço Especializado em Enge-
nharia de Segurança e Medicina do Tra-
balho, do Hospital Mahatma Gandhi, pro-

moveu um curso destinado aos motoristas, sobre 
Treinamento de Paramentação e Desparamenta-
ção de EPIS com o objetivo de proteção e não infec-
ção por COVID-19.

EPI é o nome dado ao equipamento de prote-
ção individual, destinado a ser utilizados por uma 
pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da 
sua saúde ou segurança durante o exercício de 
uma determinada atividade.

Sempre atuante, o Sesmt do Hospital Mahat-
ma Gandhi oferece uma orientação constante 
nestes tempos de pandemia, envolvendo todo o 
quadro de colaboradores da instituição.

PREFEITURA DOA 
EPIs E INSUMOS 
PARA HOSPITAL 

MAHATMA GANDHI, 
NO ENFRENTAMENTO 

AO COVID-19

SESMT realiza curso 
com os motoristas do 

Hospital Mahatma 
Gandhi

Hospital Mahatma 

RENOVADO 
CONTRATO DE 

GESTÃO EM QUATRO 
CIDADES DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Paraíba do Sul-RJ, uma das renovações de contrato.
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Mafra - SC

Catanduva - SP

HOSPITAL MAHATMA 
GANDHI INCLUÍDO EM 

ESTUDO SOBRE SÍNDROME 
DE WERNICKE-KORSAKOFF

Barretos - SP

UPA de Barretos recebe 
mais 10 respiradores

No último dia 17, a UPA de Bar-
retos-SP, gerida pela Associa-
ção Mahatma Gandhi recebeu 

mais 10 respiradores que serão essen-
ciais no enfrentamento ao coronavírus.

O prefeito Guilherme Avilla acom-
panhou a chegada dos equipamentos 
e afirmou que “estamos aqui com o 
coordenador da gestora Associação 
Mahatma Gandhi, Giovani Carvalho 
e não poderíamos de agradecer o Go-
vernador do Estado, João Dória Jr. e 

ao Secretário Marco Vinholi, presi-
dente do Conselho Municipalista, que 
entenderam a necessidade desses 
equipamentos e não mediram esfor-
ços para que os respiradores chegas-
sem até nossa cidade.O Coordenador 
da Unidade, Giovani Carvalho, tam-
bém deixou registrada sua alegria 
com a chegada dos equipamentos: 
“para nós da Associação Mahatma 
Gandhi, que fazemos a gestão da UPA 
Barretos, os respiradores que chega-
ram serão de extrema valia.

Trabalho que já foi apresentado em Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria tem relato baseado em paciente do Hospital.

Um grupo de profissionais e es-
tudantes de medicina realiza-
ram criterioso e sério trabalho 

sobre a Síndrome de Wernicke-Kor-
sakoff que teve como referência o 
caso de um paciente do Hospital 
Mahatma Gandhi, com a devida au-
torização da instituição e do próprio 
paciente. O Estudo foi apresentado 
no XXXVII Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria, realizado em outubro de 
2019, no Rio de Janeiro, e no momen-
to está em análise para ser publicado 
em respeitada revista especializada.

O trabalho foi realizado pela Dra. 
Ana Laís Castrequini (Psiquiatra e 
docente do curso de Medicina da 
Fameca), Dra. Débora de Cássia 
Tomaz (Neuropediatra e docente do 
curso de Medicina da Faceres) e pe-
las alunas do 5º ano de medicina na 
Faceres, Lara Busnardo Louzada e 
Vittoria Calegari Thomazella, rela-
tando o caso de um paciente em rea-
bilitação com SWK, com o objetivo es-
pecífico de destacar a importância da 
reposição da tiamina (vitamina B1 do 
complexo B) em alcoolistas crônicos.

A direção do Hospital Mahatma 
Gandhi autorizou a frequência nas 
instalações da instituição e contato 
com o paciente após ter a certeza de 
que este estudo não apresenta riscos 
ao participante, mantendo o sigilo e 

Vitoria e Lara, quintanistas de Medicina, no Congresso no Rio de Janeiro. Associação Mahatma 
Gandhi comemora três 

anos da UPA de Mafra-SC
No dia 1 de julho de 2017 era 

inaugurada a UPA – Unidade 
de Pronto Atendimento de 

Mafra-SC. Esses três anos de pleno 
funcionamento tem motivos de sobra 
para comemorar: conforme a política 
de saúde da rede de atenção as ur-
gências e emergências, a unidade é 
um diferencial na saúde pública do 
município, comprovada pelo elevado 
número de atendimentos realizados, 
os quais ocorrem no período de 24 
horas, promovendo a atenção inte-
gral aos usuários. Desde a sua inau-
guração a UPA Padre Aldo Seidel 
realizou 130.680 atendimentos.

A UPA24h de Mafra é gerida pela 
Associação Mahatma Gandhi e o 
processo de trabalho é desenvolvido 
através de equipe multiprofissional, 
composta por 69 colaboradores, que 
atuam nos mais diversos setores. O 
trabalho realizado nesses 3 anos de 
dedicação e aprimoramento pela 
instituição e pela Prefeitura Munici-
pal de Mafra-SC, se reflete na me-
lhoria de atendimento de saúde à 
população.

“Agradecemos o reconhecimento 
pelo trabalho realizado, enfatizando 
a constante busca do aprimoramento 

do trabalho que realizamos, visando 
sempre a excelência no atendimento 
público”, afirma a Gerente Adminis-
trativa Jaqueline Karen Mazoni.

Para comemorar a data foi ofe-
recido um café da manhã, tomando 
todas as precauções em função do 
Covid-19. A Secretária Municipal de 
Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Vei-
ga, esteve presente cumprimentan-
do toda a equipe e sendo também 
parabenizada pelo desempenho à 
frente da Secretaria Municipal de 
Saúde, oferecendo toda a retaguar-
da para o pleno desenvolvimento 
dos trabalhos ligados à saúde públi-
ca de Mafra.

sem envolver procedimentos invasi-
vos ou que interferem em questões 
orgânicas ou psíquicas do paciente.

A Síndrome de Wernicke-Korsa-
koff (SWK) é uma das mais graves 
consequências do uso prolongado 
de bebida alcoólica. Trata-se de um 
transtorno amnéstico persistente, 
causado por deficiência de tiamina 
(DT), advinda de hábitos nutricionais 
inadequados ou problemas na ab-
sorção, ambos gerados pelo alcoolis-
mo crônico. No Estudo foi relatado a 
evolução do caso de um paciente do 
sexo masculino, 61 anos, internado 
para tratamento do comprometi-
mento clínico/psiquiátrico presente 
na SWK.

“É uma honra para o Hospital 
Mahatma Gandhi servir de base 
para estudos sérios desta natureza, 
além do benefício que proporciona 
para a psiquiatria de modo geral e, 
mais especificamente, ao paciente, 
através da ciência da importância 
do tratamento precoce de sua pato-
logia. Sem deixarmos de citar, tam-
bém, que a divulgação desse relato 
para a comunidade científica auxi-
liará no diagnóstico precoce e trata-
mento da SWK, evitando suas seque-
las irreversíveis”, afirma o presidente 
do Hospital Mahatma Gandhi, Dr. 
Luciano Lopes Pastor.
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Principais manifestações bucais ocasionadas 
pela dependência química: a importância dos 
cirurgiões-dentistas frente à essa problemática.

A dependência química pode ser defi nida como a 
consequência do uso diário de substâncias químicas, 
mudando assim, o comportamento dos usuários e 
provocando uma necessidade exacerbada de utilizar 
a droga frequentemente, com o propósito de dimi-
nuir o incômodo ocasionado pela sua falta (Buchele 
et al, 2004).

Tendo em vista que o abuso do uso de drogas 
pode causar diversas manifestações orais, como ha-
litose, gengivite e até câncer de boca, cirurgiões-den-
tistas estão aptos a identifi cá-los devido ao nível de 
conhecimento dos mesmos (Buchele et al, 2004; Silva 
et al, 2010).

Frente as drogas mais utilizadas, têm-se o uso 
abusivo de álcool, que acarreta efeitos doentios para 
a saúde oral e sistêmica, provocando assim, irritação 
na mucosa oral. Deste modo, ele pode provocar na 
cavidade oral as seguintes manifestações: Gengivites; 
Cáries; Gengivite úlcero-necrosante; Periodontite; Re-
cessão gengival; Perda do osso.  alveolar; Diminuição 
do fl uxo salivar; Bolsas periodontais.

Saúde Bucal

Serra - ES Verbas

Principais manifestações 
bucais ocasionadas pela 
dependência química

A importância dos cirurgiões-dentistas 
frente à essa problemática.

Assim sendo, o sangramento é um fator de risco 
para carcinoma espinocelular (Marques et al, 2015).

Também é notável que a maconha é a droga mais 
consumida após o álcool, e o seu uso é capaz de au-
mentar a incidência de cárie, doenças periodontais, 
estomatite canábica, xerostomia, candidose, além do 
mais, sua fumaça tem efeito cancerígeno (Almeida et 
al, 2008).

Como se não bastasse, incluem-se dentre as dro-
gas que causam dependência, as anfetaminas, que  
são drogas que agem no SNC, causando hiperativi-
dade e diminuição do sono, sendo assim, possui efei-
tos semelhantes aos da cocaína. Elas podem gerar 
uma diminuição signifi cativa do fl uxo salivar, doença 
periodontal, cárie e bruxismo. Sendo assim, o trata-
mento odontológico dos seus usuários exigem anam-
nese e exames clínicos minuciosos, além de coopera-
ção dos pacientes (Marques et al, 2015).

Igualmente outras drogas,  a cocaína e crack 
ocasionam grandes impactos na saúde bucal dos 
seus usuários, dentre esses impactos, é evidente o 
alto índice de cáries, lesões e laceração gengivais, 
perdas dentárias, candidose e bruxismo (Marques 
et al, 2015).

Portanto, é de suma importância a visita regu-
lar ao cirurgião-dentista e a capacitação do mesmo 
para acolher e traçar um plano de tratamento efi caz 
perante essa problemática da saúde pública.

José Augusto Pereira da Cruz
CRO/SP: 132.839 

Cirurgião-dentista em UBS
Dr. Alfredo Dantas de Souza - Araçatuba/SP

Campanha “Use Seu Copo” incentiva 
práticas sustentáveis na UPA de Carapina

Um copo descartável demora 250 anos para 
se decompor na natureza. Isso muitos de 
nós já sabemos. A questão é o que pode-

mos fazer para evitar tantas agressões ao meio 
ambiente. Podemos partir de pequenas atitudes 
como utilizar um único copo durante uma escala 
de trabalho. É isso que a administração da Upa de 
Carapina (Serra-ES) está fomentando.

Os colaboradores da Upa, gerida pela Asso-
ciação Mahatma Gandhi receberam um copo de 
uso individual para utilização dentro da unidade 
para diminuir o consumo do copo descartável e 
assim fomentar a importância de práticas susten-
táveis no ambiente de trabalho.

O Deputado Federal Francisco Everardo Ti-
ririca Oliveira Silva (PL) obteve verba de R$ 
100 mil para o Hospital Mahatma Gandhi, 

destinada a custeio de despesas diversas, incluin-
do o  materiais utilizados na prevenção e enfrenta-
mento ao Covid-19.

“A verba recebida do Deputado Tiririca será de 
extrema valia para custeio das ações do Hospital 
Mahatma Gandhi, principalmente em tempo de 
pandemia. Profundamente sensibilizados, agrade-
cemos ao nobre parlamentar”, afi rma o vice-presi-
dente do Hospital, Marcelo Fernandes.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI 
RECEBE VERBA DE R$ 100 MIL 

DO DEPUTADO TIRIRICA
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Catanduva - SP

Catanduva - SP Serra - ES

População usa redes sociais de jornalistas para 
elogiarem atendimento da UPA Catanduva-SP

No segmento de atendimento na saúde 
pública, é comum encontrarmos críticas 
em redes sociais e em programas jorna-

lísticos. Sabemos que atuar nesta área é muito 
difícil agradar. Toda pessoa que se encontra 
com problemas de saúde e procuram uma UPA 
ou uma UBS quer ser atendidas imediatamente. 
Nem sempre isso é possível.

A Associação Mahatma Gandhi, que faz a 
gestão da UPA Catanduva-SP, orienta seus co-
laboradores para que seja realizado um correto 
e justo trabalho de triagem, respeitando as ne-
cessidades de cada um. No entanto, é comum as 
pessoas usarem as redes sociais ou a imprensa 
para relatar sua insatisfação. Procuramos ana-
lisar cada uma das críticas e buscar formas de 
corrigi-las. 

No entanto, chama a atenção e nos emo-
ciona quando pessoas, espontaneamente, utili-
zam esses espaços para elogiar o tratamento e 
o atendimento recebido. No início de julho, por 
exemplo, toda a equipe sentiu-se gratifi cada com 
a publicação de um depoimento de um pacien-
te positivo de Covid-19, no grupo de WhatsAPP 
Passando a Limpo e no Facebook do jornalista 
Arthur Godoy, um dos mais sérios e respeitados 
profi ssional da imprensa.

“Boa noite Arthur.

Hoje veio através de suas redes sociais 
fazer um elogio ao pessoal do UPA (Mara-
thama Gandhi).

Eu sou positivo para Covid-19.

Ontem por volta das 23 horas fui até o 
UPA com falta de ar, dor no peito, infurmi-
gando o braço esquerdo, muita tosse, dor 
nas costas.

Foi pedido muitos exames, e um deles 
foi muito assustador. 

Conforme recebi a informação a oxige-
nação do sangue quando está em 63 o pa-
ciente deve ser intubado imediatamente, 
e a minha estava em 65.

Minha pressão estava 20/14.

E com um possível início de pneumonia.

Entretanto diante do quadro indo para 
grave, a Dra. Grabiella Salles, agiu de for-

Um dos mais tradicionais times 
de futebol do interior, de visibi-
lidade nacional, o Novorizonti-

no já está tomando as providências, 
sendo um dos primeiros clubes a co-
meçar a testagem para a Covid-19.

O Laboratório de Análises Clíni-
cas Mahatma Gandhi foi o escolhido 
para realizar os testes nos jogadores, 
comissão técnica e funcionários do 
Clube, cumprindo parte do protocolo 
de retorno aos treinamentos.

“Quando o Governo Estadual e a 
FPF liberarem o retorno às atividades, 
todos os clubes precisarão passar pelo 

ma rápida com a medicação o que foi muito 
importante para a retração do quadro.

Graças a Deus não foi necessário a inter-
nação, estou sendo medicado em casa, mas 
sobre observação.

Assim venho através de suas redes so-
ciais, agradecer aos enfermeiros, atenden-
tes, a Dra. Gabriella, ao Gestor do UPA, Se-
nhor Giovanni, que fez questão de me ligar 
e saber como estava e solicitar se qualquer 
piora no quadro eu deva procurar a unidade 
imediatamente. 

E tbm a todos os gestores do Grupo Ma-
rathama Gandhi, que recebem muitas críti-
cas, mas tenho certeza que não fossem eles 
a saúde de Catanduva estaria muito pior.

Obrigado ao todo o Grupo Marathama
e muito obrigado pelo atendimento de pri-
meira linha.

(Usuário do sistema SUS de Catanduva)

Veja o depoimento em transcrição original:

ma rápida com a medicação o que foi muito 

Laboratório Mahatma Gandhi, com seu 
time todo em campo, realiza a testagem 
para a Covid-19 no Grêmio Novorizontino.

Refeitório da Upa de Carapina 
(Serra-ES) é reformulado e ganha 

novo visual e mais efi ciência

teste. Essa antecipação que realiza-
mos junto com o Laboratório Mahat-
ma Gandhi, nos credencia  para o 
próximo passo, que são os treinamen-
tos individualizados para os atletas”, 
afi rma Genilson Rocha Santos, Presi-
dente do Grêmio Novorizontino.

O Laboratório de Análises Clíni-
cas Mahatma Gandhi, com sede em 
Catanduva-SP, no Hospital Mahat-
ma Gandhi, conta com equipamen-
tos de última geração para os mais di-
versos tipos de exames. Na testagem 
do coronavírus o laboratório segue os 
mais rígidos protocolos para atuação 
efi ciente e rápida nesta pandemia.

O refeitório utilizado pelos fun-
cionários da Upa de Carapi-
na (Serra-ES) foi reformula-

do e está de cara nova. As refeições 
agora são preparadas por uma nova 
empresa, proporcionando cardápios 
renovado para as refeições servidas 
aos profi ssionais de saúde e também 
aos pacientes que recebem a comida 
de acordo com a dieta estabelecida 
em seu prontuário, respeitando to-
dos os grupos alimentares e nutrien-
tes necessários para uma alimenta-
ção saudável.

A Upa de Carapina, gerida pela 
Associação Mahatma Gandhi, tem 

o objetivo de proporcionar um am-
biente mais confortável, acolhedor 
e humanizado aos profi ssionais en-
volvidos no dia a dia da unidade. Os 
acentos foram demarcados respei-
tando o distanciamento para preven-
ção do coronavírus e um funcionário 
do restaurante é o responsável por 
servir a todos, também pensando no 
cuidado durante a pandemia.

As refeições dos pacientes fi cam 
acondicionadas em recipientes com 
a devida identifi cação da dieta. Isso 
otimiza o trabalho direcionado aos 
pacientes internados.
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Covid-19 e depressão: seria esse um dos efeitos 
da pandemia? O medo do vírus desconhecido, 
o tédio do isolamento, a incerteza quanto ao fu-

turo e as dificuldades financeiras causadas pela pan-
demia de Covid-19 podem gerar uma nova epidemia, 
durante ou mesmo após o período de enfrentamen-
to do coronavírus: a epidemia da depressão. 

Nos mais de três meses de rotina alterada por 
conta das medidas de enfrentamento à pandemia, 
é natural que toda a população sofra com altera-
ções de humor, como picos de ansiedade, estres-
se, irritabilidade ou tristeza por conta da situação 
a que está sendo exposta: desde as crianças, sem 
frequentar as escolas e entediadas em casa, pas-
sando pelos adultos, preocupados com o distan-
ciamento físico, o abalo na economia e a incerteza 
do futuro; e chegando aos idosos, principal grupo 
de risco da doença, que, além da preocupação 
com o risco à saúde ainda estão, muitas vezes, 
distantes dos próprios filhos e netos por conta 
das medidas de prevenção. Especialistas que re-
visaram a literatura sobre os impactos na saúde 
mental de quarentenas adotadas em outras epi-
demias pelo mundo citam que os maiores gatilhos 
para os transtornos de humor, como a depressão, 
são a duração da quarentena, medo da infecção, 
frustração, tédio, falta de suprimentos, falta de in-
formação, perdas financeiras e autoestima. Uma 
questão já clara nas evidências que analisamos é 
que quanto maior a duração da quarentena, você 
tem mais impacto sobre a saúde mental. A falta de 

informação e a ausência de previsão de quando 
a situação anormal vai passar, também são agra-
vantes, segundo os psiquiatras. 

Segundo os psiquiatras, as oscilações de hu-
mor são normais e mais frequentes em tempos di-
fíceis e orientam para que as pessoas se atentem à 
duração de suas crises e à frequência para avaliar 
a necessidade de se buscar ajuda. A diferença é o 
tempo. Tem um dia que a pessoa não está bem, 
que acha que sua vida não vai voltar ao normal, 
que não vai ficar bem. Mas, no dia seguinte você 
acorda melhor e pensa: ‘tudo bem, vamos seguir 
em frente e vamos tocar do jeito que der’. Agora, 
quando isso se torna um episódio frequente ou 
prolongado, que dura mais de um dia, que persis-
te e é recorrente e, principalmente, se já há histó-
rico anterior ou familiar de transtorno de humor, 
já passa a ser um sinal de que precisa de ajuda 
médica para tratamento de transtorno emocional.

Para cuidar da saúde mental durante a qua-
rentena, é fundamental se criar uma nova rotina 
caseira com o parceiro ou a parceira, com os fi-
lhos, fazer com que eles tenham os horários cer-
tos para estudar, para as refeições. Tudo isso é 
importante que aconteça. Se for possível, sair e 
tomar sol, é muito importante. Dar uma volta na 
quadra ou ir até a varanda e se expor a luz solar, 
por 30 minutos. São pequenos atos que podem 
te afastar da depressão em tempos de pandemia. 
Ou pós-pandemia.

DEPRESSÃO EM TEMPO DE PANDEMIA

Expediente Diretoria


