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Papa Francisco 
visita o hospital

passagem do santo padre pelo Rio de Janeiro foi 
repleta de ensinamentos para um mundo melhor.

Esclerose múltipla 
tem tratamento

causas, sintomas e formas 
de diagnóstico da doença, 

que atinge, principalmente, 
mulheres acima dos 20.

Parabéns a todos 
os médicos

Homenagem ao corpo 
clínico do Hospital são 

Francisco na providência de 
deus pelo dia do Médico.
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Dedicação  
ao próximo

“Estive doente e cuidastes de mim, estive com fome e 

me destes de comer...” (Mateus 25). A parábola das Ove-

lhas e das Cabras nos leva a refletir sobre o que fazemos 

por aqueles que necessitam da nossa ajuda. Em outubro, 

celebram-se duas datas simbólicas nesse sentido: o Dia 

de São Francisco de Assis e o Dia do Médico. Guardadas 

as devidas diferenças, ambos têm em comum a grande 

preocupação e dedicação ao próximo. Dedicação tam-

bém partilhada pelo Papa Francisco, que, mesmo depois 

de sua volta para Roma, deixou sábios ensinamentos, 

que foram sutilmente relembrados em cada uma das re-

portagens desta edição. 

Com a ajuda da Providência de Deus, nosso Hospital 

progride a passos largos. Nosso núcleo Organização 

Social de Saúde (OSS) já ocupa os primeiros lugares nos 

rankings de transplante. Nosso núcleo privado incor-

porou novos serviços e ampliou a capacidade de atendi-

mento. Reconhecemos que, sem a dedicação dos pro-

fissionais de saúde, que abraçam nossa causa, essas 

conquistas não seriam possíveis. É muito gratificante ver 

o amor com que os médicos se dedicam à recuperação e 

renovação de nosso hospital e seus pacientes. São profis-

sionais de grande mérito, também, em sua prática diária. 

Esse é o caso, por exemplo, do neurologista chefe, Fer-

nando Figueira, que desenvolveu um importante método 

inovador para ajudar os pacientes que sofrem de escle-

rose múltipla. Esperamos que cada médico, desse e dos 

21 hospitais administrados por nossa Associação, sinta-se 

homenageado nesse Dia do Médico e todos mantenham 

sempre esses corações e almas inquietos por melhorias, 

pela cura e por fazer o bem. 

E, como o bem é uma semente que se alastra até 

mesmo nos solos mais castigados, nesta edição, você 

confere a inauguração de uma padaria, em nossa missão 

em Porto Príncipe (Haiti), que já está aplacando a fome e 

melhorando a vida de milhares de haitianos.

Que Deus abençoe a todos e boa leitura! 
Paz e bem.

Frei Francisco Belotti  
Superintendente do Hospital São Francisco na  

Providência de Deus e fundador da Associação  
Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.
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Dois exemplos de vida com enorme paixão por Jesus 
Cristo e um grande amor pelos rejeitados da sociedade.
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Passagem do Santo Padre pelo Rio de Janeiro foi 
repleta de ensinamentos para um mundo melhor.
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Cresce o número de pessoas que procuram 
orientação para encontrar sua vocação religiosa.

 12 parabéns a todos os médicos
Homenagem ao corpo clínico do Hospital São 
Francisco na Providência de Deus pelo Dia do Médico.

 14 ser Humano é nossa missão
Projetos pessoalizam o atendimento para acolher 
pacientes e familiares com carinho, alegria e religião.

 16 emergência 24 horas 
Serviço reestruturado oferece atendimento de 
qualidade, com conforto e rapidez, a qualquer hora.

 18 esclerose múltipla tem tratamento
Causas, sintomas e formas de diagnóstico da doença, 
que atinge, principalmente, mulheres acima dos 20.

 20 1º lugar em transplantes
Serviço do núcleo OSS teve início em fevereiro e já 
realizou mais de 100 cirurgias de rim e 50 de fígado.

 22 Multiplicação de pães e amor
Missão em Porto Príncipe inaugura padaria para 
ajudar a aplacar a fome de centenas de haitianos.
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santa clara

“O Filho de Deus por nós se fez caminho, aquele que 
nos ensinou e mostrou o beato nosso pai Francisco,  
Seu verdadeiro amante e imitador”, disse Santa Clara de 
Assis em seu testamento. A fundadora da Ordem das 
Clarissas, cuja data se comemora em 11 de agosto, 
seguiu os ensinamentos de São Francisco, celebrado em 
4 de outubro, até o fim da vida e dedicou a eles boa 
parte de seu testamento. 

santa Clara  
e São Francisco

“Nada de vós retenhais para vós, para 
que totalmente vos acolha aquele que 
totalmente a vós se oferece“

são Francisco de assis
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Conterrâneos, eles se conheceram 
quando ela tinha apenas 16 anos e 
ele, cerca de 30. Na cidade de Assis, 
na Itália, onde viviam, conversavam 
algumas vezes secretamente, para evi-
tar comentários maldosos. Comparti-
lhavam ideais de vida e um grande 
amor pelos rejeitados da sociedade, 
além de uma enorme paixão por Jesus 
Cristo e a forma como ele viveu.

MUdANçA  
de vida
Ao voltar da guerra, Francisco de 
Bernadone tinha o espírito inquieto. 
Queria viver uma vida simples, livre 
e destituído de todas as “prisões” 
mundanas. Não se encaixava mais no 
ambiente social e desprezava o apego 

Vista panorâmica da cidade de Assis, na Itália.

“Devemos bendizer e louvar o  
senhor e fortalecer-nos n’ele, para 
praticarmos o bem cada vez melhor”
Santa Clara de Assis

“O que é preciso para ser feliz? 
Amar, sonhar, cantar, viver, sentir 
e sorrir como Jesus fazia”

Padre Zezinho

ao dinheiro, que afastava as pessoas 
dos ensinamentos de Deus. Sua fa-
mília, rica, não o compreendia, seus 
amigos dele se envergonhavam, sua 
cidade o rechaçava. Mas Francisco en-
controu em Clara de Favarone uma 
amizade de cumplicidade tácita, de 
profunda admiração, que futuramente 
os uniria para sempre, não no corpo, 
mas na espiritualidade.

Clara, como Francisco, nasceu de 
família nobre e teve sólida orientação 
cristã. Cerca de dois anos depois de 
conhecer Francisco, na noite do dia 
19 de março de 1212, entre o Do-
mingo de Ramos e a Segunda-Feira 
Santa, fugiu de casa e foi juntar-se aos 
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11 De AgoSto
Dia de Santa Clara

4 De outuBRo
Dia de São Francisco
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ex-ricos e boêmios que decidiram viver 
como os mendigos na igreja da Por-
ciúncula, berço do movimento francis-
cano, que se encontrava em ruínas e 
foi por eles reconstruída. Em frente ao 
altar de Santa Maria, Clara abriu mão 
de todas as suas riquezas para usar as 
vestes pobres da penitência.

a ordem das 
Clarissas
Depois, foi para o mosteiro de São 
Damião, onde se uniu a ela sua irmã 
caçula, Inês, e outras companheiras, 
que também seguiam as pegadas de 
Cristo. Consideravam a pobreza, as fa-
digas, as tribulações, as humilhações e 
o desprezo do mundo motivos de ale-
gria espiritual. Como Francisco, tam-
bém sofreu grande pressão da família 

para que abandonasse suas crenças. 
A família Favarone tentou, até com 
violência, levar as filhas de volta para 
casa. Mas Clara se agarrou ao altar, 
mostrou a cabeça raspada e impediu 
que a levassem. A escolha da pobreza 

Mosteiro de são Damião, em assis, na itália

era, para Santa Clara, uma exigência 
de fidelidade ao Evangelho, a ponto de 
determinar o pedido ao Papa Inocên-
cio III de um “privilégio da pobreza”, 
como prerrogativa da forma de vida 
monástica por ela começada.  

Guiada por Clara, a comunidade 
reunida em São Damião escolheu viver 
segundo a forma do Santo Evangelho 
numa dimensão contemplativa claus-
tral, que se distinguia como um “viver 
comunitariamente em unidade de es-
pírito e com o voto de altíssima pobre-
za” (Regra de Santa Clara, Prólogo, 5). 
Obedecendo à Ordem de São Fran-
cisco, Clara aceitou o cargo de supe-
riora e exerceu-o durante 42 anos. 
Santa Clara era incansável em sua ca-
ridade e seu maior prazer era servir 
aos enfermos, apesar de ela mesma 
ter sofrido severas enfermidades du-
rante boa parte de sua vida.
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“n
ão posso deixar de alegrar-me com a recorda-
ção dos inesquecíveis dias de minha perma-
nência no rio de janeiro, que me brindaram 
com um caloroso acolhimento da parte da 

população carioca a mim e aos jovens peregrinos 
vindos do mundo inteiro para a Jornada Mundial da 
Juventude, para além do testemunho de que a fé é 
muito mais forte que o frio e a chuva que marcaram 
grande parte desses dias. (...) Peço-lhe que também 
transmita o meu agradecimento para todos os envol-
vidos com a rede de tratamento da Dependência 
Química, geradora de esperança e superação para 
todos os chagados por essa mazela, como pude com-
provar no Hospital são Francisco”, disse o Papa Fran-
cisco em carta enviada ao arcebispo do rio, Dom orani 
tempesta, ao retornar a roma após a JMJ. 

Muito mais alegres e agradecidos ficamos nós por 
sua presença, que contribuiu para uma grande reno-
vação da fé em todo o país, e também pelo apoio ao 
nosso projeto do Polo de atenção integral à saúde 
Mental (PAI Papa Francisco). No dia 24 de julho, o Papa 
Francisco esteve no Hospital são Francisco na Provi-
dência de Deus para abençoar o Pai. sua visita foi 
recebida com muita festa e encheu nossos corações de 
alegria. Mais do que a sua presença, gratificou-nos 
muito o apoio do santo Padre à nossa causa de tratar 
a dependência química e nos enriqueceram as suas 
bênçãos e palavras, que convidam a todos a partilha-
rem desse objetivo.

“Se quiser, encontrará a mão estendida de 
quem quer ajudar você, mas ninguém 
pode fazer a subida no seu lugar”

Papa Francisco

PaPa FranCisCo 
visita o hospital
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“estendamos a mão a quem 
vive em dificuldade, àquele que 
vive na escuridão da dependência, 
às vezes, sem saber como”, pediu 
o Papa Francisco em seu discurso 
no hospital, solicitando a todos 
que “nos tornemos portadores 
da esperança”. e, para os que so-
frem com a dependência, infor-
mou: “se quiser, encontrará a mão 
estendida de quem quer ajudar 
você, mas ninguém pode fazer a 
subida no seu lugar.”

“Precisamos, todos, aprender a 
abraçar todos os que passam 
necessidade, como fez São Francisco”

Papa Francisco

“estendamos a mão a quem  
vive em dificuldade, àquele que 
vive na escuridão da dependência,  
às vezes, sem saber como”
Papa Francisco
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“Não deixem que lhes roubem a 
esperança e não roubemos a esperança. 
Tornem-nos portadores dela”

Papa Francisco

ensinamentos 
para um 
mundo melhor 
a passagem do santo Padre pelo 
rio de Janeiro foi repleta de ensi-
namentos para um mundo melhor. 
É o que ressalta o arcebispo Dom 
orani tempesta. Para o sacerdote, 
foram muitos os legados deixados 
pelo Papa e pela JMJ. “solidarie-
dade, união e superação são alguns 
deles. Ficou claro que podemos vi-
ver em harmonia, paz e fraternida-
de, mesmo com todas as nossas dife-
renças. a JMJ carrega consigo um 
único sentimento, que é capaz de 
transformar qualquer coisa: o amor 
ao próximo”, comenta o arcebispo. 

Dom orani também acredita 
que o evento reforçou a fé das 

pessoas. “nenhum país, cidade ou 
jovem permanece o mesmo, de-
pois que experimenta essa sensa-
ção de unidade, respeito, paz, 
solidariedade e amor trazida pela 
JMJ. Quem se sentia afastado se 
aproximou da igreja e quem já 
estava próximo teve a certeza do 
quanto o senhor Deus nos ama e 

nos quer perto Dele.” o arcebispo 
também acredita que a JMJ rio 
2013 tenha, por conta desse rea-
vivamento da fé, “inflamado“ as 
vocações religiosas e leigas. “Com 
certeza, quem estava em dúvida 
teve a oportunidade de descobrir 
o que Deus quer de cada um de 
nós”, ressalta.  

os jovens Clara e Francisco fizeram uma homenagem
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PAI em Aparecida
A Santa Casa de Aparecida passou a 
contar com um PAI (Polo de Atenção 
Integral à Saúde Mental) em período 
de curta permanência, disponível para 
20 pacientes, além de ter tido liberado 
o recurso da cabine de energia para 
nove leitos da  UTI (Unidade de Trata-
mento Intensivo).

Festa da 
Mandioca
A 4ª Festa da Mandioca de Nhan-
deara, no interior de São Paulo, arre-
cadou fundos para a manutenção dos 
trabalhos da Associação e Fraterni-
dade São Francisco de Assis na Provi-
dência de Deus. O evento ocorreu no 
último dia 14 de setembro.

ilha solteira
Alas de maternidade, fisioterapia, pedia-
tria, brinquedoteca e bloco administra-
tivo tiveram as atividades iniciadas 
pelo Hospital Regional de Ilha Solteira 
no dia 14 de junho.

PAI Papa 
Francisco em 
funcionamento
O Polo de Atenção Integral à Saú-
de Mental (PAI Papa Francisco), 
abençoado pelo Santo Padre em 
sua visita a Rio, durante a JMJ, co-
meçou a funcionar em 4 de outu-
bro, Dia de São Francisco de Assis. 
Um dos principais focos do projeto 
é oferecer tratamento para depen-
dentes químicos.

Doadores de 
órgãos são 
homenageados
Pacientes, médicos, doadores e fami-
liares foram homenageados no Dia 
Nacional de Doação de Órgãos, em 
evento realizado na Praça Papa Francisco, no Hospital São Francisco na Provi-
dência de Deus. A comemoração contou com a presença do arcebispo do Rio, 
Dom Orani Tempesta, que celebrou missa de ação de graças, e do secretário 
estadual de Saúde, Sérgio Cortes. A festa teve, ainda, apresentação do Grupo 
Doutores da Paz e do Bem e bolo comemorativo.

são Domingos inaugura  
centro de diagnóstico
A Inauguração do Centro de Diag-
nóstico por Imagem do Hospital 
São Domingos na Providência de 
Deus, em Nhandeara, foi realizada 
em 2 de setembro. O espaço foi 
ampliado e reformado para ofe-
recer mais qualidade e conforto 
aos pacientes que precisam de 
exames de raios X, ultrassono-
grafia e endoscopia.

Mutirão em 
Presidente 
Prudente
Cento e noventa pacientes do Am-
bulatório Médico de Especialidade 
(AME), em Presidente Prudente, 
foram atendidos em um mutirão 
interno para consulta e agenda-
mento de procedimento cirúrgico 
para os diagnósticos de catarata.
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“O
s jovens não temem o sacrifí-
cio, mas, sim, uma vida sem 
sentido. São sensíveis à cha-
mada de Cristo que os con-

vida a segui-lo. Podem responder a 
essa chamada como sacerdotes, como 
consagrados e consagradas, ou ainda 
como pais e mães de família”, disse o 
Papa Francisco a respeito da Jornada 
Mundial da Juventude 2013. A voca-
ção religiosa é um projeto de vida 
guiado pela fé que não necessaria-
mente envolve o sacerdócio. Tem cres-
cido muito o número de jovens que 

procuram orientação para se tornarem 
membros atuantes da Igreja Católica e 
o Papa Francisco vem inspirando cada 
vez mais jovens a conhecerem tam-
bém o movimento franciscano.

Para a Irmã Clara Berti, membro do 
ramo feminino do movimento francis-
cano, criado em 2009 pela Fraternida-
de São Francisco de Assis na Providên-
cia de Deus, a visita do Santo Padre ao 
Brasil e o próprio jeito de ser do Papa 
Francisco renovaram a fé na religião e 
seus preceitos. “Percebemos que as 
pessoas se sentiram mais encorajadas 

a assumir o ser cristão e também a 
vida religiosa ao verem a radicalidade 
e a simplicidade do Papa Francisco. 
As palavras explicam, mas o testemu-
nho arrasta”, comenta Irmã Clara. 

O Frei Jacó Silva, da Fraternidade 
São Francisco de Assis na Providência 
de Deus, acredita que o Papa Francis-
co tem sido o maior “promotor voca-
cional” do franciscanismo. “A come-
çar com a escolha do nome de 
Francisco, não só como um nome, 
mas por assumir o nome como seu 
projeto de vida, resgatando, assim, as 

Pastoral vocacional: 

um projeto de vida

“Gostaria que a minha passagem 
pelo Rio renovasse a fé de todos 
em Cristo e na Igreja”

Papa Francisco
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origens da missão da Igreja, em seu 
compromisso com os pobres, numa 
vida de simplicidade, acolhimento e 
caridade”, diz o Frei Jacó. 

No caso da Fraternidade São Fran-
cisco de Assis na Providência de Deus, 
foi percebido um aumento de 300% 
nas vocações em um período de 10 
anos (de 2003 a 2013). Mas, no último 
encontro vocacional realizado em Jaci, 
no interior de São Paulo, onde fica a 
sede da fraternidade, cerca de 15 dias 
após a visita do Papa ao Rio de Janeiro, 
o número de participantes surpreen-
deu: 74 pessoas, em vez dos cerca de 
20 que normalmente comparecem. 

Chamado de Deus 
O chamado de Deus pode vir de diver-
sas formas, seja num encontro voca-
cional, num retiro espiritual, numa ce-
lebração religiosa ou até na conversa 
com uma pessoa. Mas a caminhada 
até a dedicação exclusiva à vida religio-
sa deve ser repleta de reflexão, serie-
dade e, principalmente, contato com o 
cotidiano de quem já segue a vocação. 

“Todo ser humano tem uma voca-
ção, tem um chamado. O primeiro 
deles é o chamado à vida. Depois, ao 
longo da caminhada e da experiência 
com Deus, vamos descobrindo outros 
chamados”, ressalta a Irmã Clara. A vo-
cação é dom e é pessoal; cada um faz 
a sua descoberta e a sua experiência 
de modo particular, com o “arder do 
coração” (Lc 24, 32). Para se certificar 
da vocação, do chamado, só mesmo 
fazendo a experiência. Trata-se de 
uma escolha livre: Deus chama, mas é 
a pessoa quem decide. E é preciso 

identificar-se também com o carisma 
da vocação a ser seguida. 

A Irmã Cecília Bezerra Dami, de 
apenas 23 anos, explica como a frater-
nidade acolhe meninas interessadas. 
“Dentro dessa experiência com Deus, 
proporcionamos encontros vocacio-
nais, convivências, momentos de ora-
ção e missão apostólica para que a 
vocacionada possa conhecer e desco-
brir se realmente se identifica com 
nosso modo de vida”, relata. As Irmãs 
Franciscanas na Providência de Deus 
atuam em hospitais, casas de recupe-

ração, albergues e projetos educacio-
nais na busca por alívio do sofrimento 
de Cristo presente em cada irmão.

O Frei Jacó conta sua experiência. 
“Na minha história vocacional, de iní-
cio não tive clareza sobre qual cami-
nho seguir. A Igreja é muito rica em 
carisma, e decidi provar alguns deles. 
Foi quando, ao conhecer a Fraterni-
dade, fiz uma experiência tão boa em 
uma de nossas casas que estou aqui. 
Mas é preciso ter coragem e abrir o 
coração para responder ao chamado 
de Deus”, completa o Frei. 

“todo ser humano tem uma vocação, tem um 
chamado. o primeiro deles é o chamado à vida. 
Depois, ao longo da caminhada e da experiência 
com Deus, vamos descobrindo outros chamados”
Irmã Clara

“Bote fé que a vida terá um 
novo sabor. Bote fé, bote 
esperança e bote amor”

Papa Francisco
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Parabéns a todos os méDICoS

“O 
jovem Francisco abandona a riqueza e a comodidade 
para se fazer pobre no meio dos pobres. Entende 
que não são as coisas a verdadeira riqueza e a ver-
dadeira alegria, mas, sim, servir a Cristo e servir 

aos demais. Talvez seja menos conhecido o momento que 
tudo isso se tornou concreto na sua vida: foi quando abra-
çou o leproso. Aquele irmão sofredor foi mediador de luz 
para São Francisco de Assis, porque em cada irmão ou irmã 
em dificuldade nós abraçamos a carne sofredora de Cristo”, 
disse o Papa Francisco em sua visita ao Hospital São Fran-
cisco na Providência de Deus. E os médicos têm um pouco 
de São Francisco em si, pois dedicam sua vida a aplacar o 
sofrimento de outras pessoas e a curar suas enfermidades.

Nesse dia 18 de outubro, Dia do Médico, o Hospital São 
Francisco na Providência de Deus tem um motivo especial 

equipe médica do HsF

para comemorar, pois a recuperação do antigo Hospital da 
Venerável Ordem Terceira (VOT) e a transformação nesse 
grande complexo de saúde que em pouco tempo se alcan-
çou não teria sido possível sem sua excelente equipe médica, 
que não abandonou a unidade, mesmo quando ela passava 
por muitos problemas. “É também a dedicação do corpo 
clínico do Hospital São Francisco que faz com que novos 
projetos sejam implantados”, destaca o superintendente do 
HSF e fundador da Associação Lar São Francisco de Assis na 
Providência de Deus, Frei Francisco Belotti.

“Estou no hospital há 20 anos e vi com tristeza o seu qua-
se fechamento em 2010 ou 2011. De 52 leitos que tínhamos, 
chegamos ao ponto de reduzir para 4. Se precisássemos de 
uma medicação mais cara, não sabíamos se as teríamos. Mesmo 
assim, os pacientes que decidíamos atender, tratávamos até 
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Parabéns a todos os méDICoS

a alta, com toda a dedicação; nunca transferimos esses pa-
cientes”, lembra a vice-diretora médica do Hospital São Fran-
cisco e coordenadora do CTI, Graziela Rosa. “Fechamos a 
emergência, que tinha equipe apenas para intercorrências dos 
pacientes internados”, complementa o diretor médico do 
HSF, Henrique Morais. Mas eles ressaltam que, mesmo assim, 
os médicos não deixaram o hospital. “Nossos médicos são 
muito apaixonados pelo que fazem e pelo hospital. Os médi-
cos do corpo clínico permaneceram, mesmo nos momentos em 
que não havia perspectivas de melhora”, conta Graziela Rosa.

A Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na 
Providência de Deus assumiu o hospital em março de 2011. 
Além de reabrir os serviços, criou outros e ampliou o número 
de leitos de CTI para 82. Atualmente, a unidade se encontra 
em pleno crescimento.

“Agora, alguns médicos estão até transferindo ou plane-
jando transferir suas clínicas para dentro do espaço do HSF”, 
ressalta Graziela Rosa. 

 O núcleo social público-privado do hospital (OSS) tam-
bém faz parte desse grande projeto de saúde e dedicação 
ao próximo. “Muitos de nossos médicos estavam traba-
lhando no exterior e voltaram para abraçar essa proposta. 
Temos uma das melhores equipes médicas do Rio de Janeiro 
e meu sentimento é de muito orgulho por ver essa rápida 
evolução do hospital”, ressalta a diretora técnica da OSS, 
Laura Arruda. “Nós não temos a intenção de ficar estagna-
dos. Passamos rapidamente de um perfil de baixa complexi-
dade para um de alta complexidade na OSS e, com toda 
essa parceria, iremos muito mais longe”, arremata o diretor 
médico da OSS, Waldir Leopércio.  
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“O 
cristão é alegre, nunca está triste. Deus nos acom-
panha. Se estivermos verdadeiramente enamora-
dos de Cristo e sentirmos o quanto Ele nos ama, o 
nosso coração se incendiará de tal alegria que con-

tagiará quem estiver ao nosso lado”, disse o Papa Francisco 
na sua visita ao Rio de Janeiro. E é com essa ideia de “con-
tagiar” com a alegria que o Hospital São Francisco na Pro-
vidência de Deus tem diversos projetos de humanização 
do atendimento para que os pacientes e seus parentes se 
sintam acolhidos no amor e no contentamento. Há volun-
tários que oferecem apoio religioso, mas 
também há projetos que visam, simples-
mente, trazer alegria.

“Aqui não tratamos de ‘doentes’. Tra-
tamos de pessoas, de seres humanos. 
E o ser humano é a nossa missão”, 
ressalta o Frei Francisco Belotti, supe-
rintendente do Hospital São Francisco 
e fundador da Associação Lar São 
Francisco de Assis na Providência de 
Deus. “E entendemos também que, 
para cuidar bem dos pacientes, o 
colaborador deve estar bem cui-
dado. Por isso, temos também 
algumas ações voltadas para o 
bem-estar das equipes, até 
mesmo oferecendo atendi-
mento psicológico”, comple-
menta o Frei Paulo Batista, 
diretor do hospital.

Esse é o trabalho da coordenadora de Psicologia do 
hospital, Sabrina Vasconcelos. Há dois anos, a profissional 
está à frente dos projetos de humanização do Hospital São 
Francisco. Um dos principais projetos da equipe é o chama-
do Doutores da Paz e do Bem. Colaboradores, entre os 
quais fisioterapeutas, enfermeiros e psicólogos, doam seu 
tempo uma vez na semana para visita leito a leito, conhe-
cendo os pacientes e suas histórias e distribuindo alegria. 
“Nós consideramos a subjetividade, a história do paciente. 

Humanização
Agora, a revista Ser Humano reserva, em cada edição, um espaço para falar 
dos projetos que nossos colaboradores promovem para acolher os pacientes

“O cristão é alegre, nunca está 
triste. Deus nos acompanha”

Papa Francisco

Da esquerda para a 
direita, Frei Paulo, Frei 
isaac e Frei Francisco em 
companhia dos Doutores 
da Paz e do Bem
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Em vez de visitarmos o quarto 206, por exemplo, visitamos 
a Maria da Conceição, que tem oito meses de internação’”, 
comenta Sabrina Vasconcelos.

Já o projeto Boletim de Notícias, do Centro de Trata-
mento Intensivo (CTI), é um caminho para confortar um 
pouco a ansiedade de familiares. O setor de Psicologia aten-
de, por telefone, familiares que querem saber notícias do 
paciente internado, antes do horário de visita, e passa infor-
mações sobre como ele passou a noite. Nos casos de faleci-
mento, apoio à família é oferecido por carta. 

A abordagem religiosa aos pacientes é feita pela Pastoral 
da Saúde, composta por freis, irmãs e postulantes volun-
tários. “A Pastoral faz visitação diária nos leitos do hospital 
e, muitas vezes é, inclusive, esse projeto que sinaliza para o 
setor de Psicologia a necessidade da intervenção psicoló-
gica,” conta Sabrina.

Nas próximas edições, você vai conhecer, um pouco 
mais, cada um desses projetos.
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A 
Emergência do Hospital São 
Francisco na Providência de 
Deus foi reformada e reestrutu-
rada para oferecer atendimento 

de qualidade, com conforto e rapidez, 
para todos os pacientes. Atualmente, 
o serviço funciona 24 horas por dia, 
com atendimento disponível para as 
mais diversas especialidades. Todos os 
exames laboratoriais, além da tomo-
grafia e do raios x, também são dispo-
nibilizados a qualquer hora do dia ou 
da noite e, ainda, o exame de ultrasso-
nografia, no horário comercial.

“Um importante diferencial do 
nosso hospital é que, na nossa Emer-
gência, o paciente é atendido em 
cerca de 20 a 30 minutos e diretamen-
te pelo médico, não enfermeiros, fisio-
terapeutas ou qualquer outro agente 
de saúde”, ressalta o coordenador da 
Emergência e diretor médico do Hos-
pital São Francisco na Providência de 
Deus, Henrique Morais.

SerVIçO de 
eMergênCia
amplia atendimento
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A equipe da Emergência é compos-
ta por cinco médicos, sendo um orto-
pedista e mais emergencistas multidis-
ciplinares, como cardiologista, clínicos 
e cirurgiões gerais, urologista. E a vice 
diretora médica, Graziela Rosa, ressalta 
que o hospital está preparado para 
qualquer tipo de eventualidade. “O HSF 
tem todas as especialidades, com ex-
ceção de obstetrícia e pediatria. Desde 
nefrologistas, neurologistas até cirur-
gião bucomaxilar fazem parte do nos-
so corpo clínico e podem ser acionados 
caso o paciente necessite de uma inter-
venção de urgência”, informa.

Além disso, há toda uma estru-
tura que dá apoio à Emergência. 
“CTI, Unidade Coronariana, Hemodi-
nâmica e Centro Cirúrgico são alguns 
desses setores que funcionam como 
apoio”, explica Henrique Morais.

A estrutura da Emergência conta 
com 11 leitos equipados com moni-
tores portáteis, respiradores, desfi-

brilador, gerador de marca-passo e 
material completo de atendimento 
ao trauma. A capacidade é de 4 mil 
atendimentos por mês e, atualmente, 
são realizados de 80 a 100 atendi-
mentos por dia. 

Agora, o próximo projeto é espe-
cializar a Emergência. “A ideia é ter, 

“O que merece ser feito, 
merece ser benfeito”

nicholas Poussin

em todos os plantões, especialistas 
fixos. As especialidades básicas nós 
manteremos, como a ortopedia, a 
cardiologia e a cirurgia geral. Mais à 
frente, pretendemos ter também ou-
tras, como urologia e oftalmologia, 
dentro desse serviço 24 horas”, afirma 
o diretor médico.
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A 
esclerose múltipla não é, neces-
sariamente, uma sentença de 
invalidez, como muita gente 
pensa. A doença se caracteriza 

por episódios de inflamação no siste-
ma nervoso que levam o paciente a 
desenvolver sintomas que se manifes-
tam conforme a área afetada. Algumas 
vezes, esses surtos deixam sequelas, 
podendo causar uma incapacidade 
progressiva. Mas, quando o paciente 
tem acompanhamento, é tratado pre-
coce, adequada e agressivamente, é 
possível evitar que danos permanen-
tes se desenvolvam, com impacto em 
sua qualidade de vida.

O Hospital São Francisco foi um dos 
primeiros no Rio de Janeiro a ter um 
centro de tratamento para a doença. 
O chefe do setor de Neurologia do 
hospital, Fernando Figueira, ressalta 
que a esclerose múltipla ocorre princi-
palmente em mulheres na faixa dos 20 
aos 40 anos e que a variedade dos 
sintomas dificulta o diagnóstico. “Esti-
ma-se que apenas uma faixa de 50 a 
60% dos casos da doença são diag-
nosticados. Isso ocorre porque não há 
um exame que, isoladamente, permita 
de forma inequívoca fechar esse diag-
nóstico. Por meio de um conjunto de 

informações, de um exame clínico 
benfeito e exames paraclínicos, como 
alguns testes laboratoriais e exames de 
imagem por ressonância magnética, o 
especialista treinado pode determinar 
que a pessoa sofre de esclerose múl-
tipla com uma razoável dose de cer-
teza. Mas é preciso que haja uma 
investigação sistemática para, 
com essas informações, compor 
um diagnóstico definitivo”, ex-
plica Fernando Figueira.

De acordo com o médico, 
um dos sintomas mais fre-
quentes, sobretudo na fase 
inicial da doença, é a turvação 
visual unilateral, causada por 
uma inflamação no nervo 
optico. Mas essa mani-
festação não é caracte-
rística nem única, e a 
variabilidade dos sinto-
mas representa um desafio 
ao neurologista. Esses sinto-
mas, ou surtos, podem se re-
petir com as mesmas caracte-
rísticas ou várias conforme a 
localização do processo infla-
matório. “Os episódios devem 
ter duração mínima de 24 horas e 
costumam, principalmente nas fases 

esclerose múltipla 
TEM TRATAMENTO

“Se Cristo ocupar o centro da 
nossa vida, estará presente 
em tudo o que fizermos”

Papa Francisco
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iniciais da doença, ter remissão espon-
tânea, mas também podem perdurar 
por várias semanas ou, eventualmente, 
deixar sequelas permanentes”, co-
menta Fernando Figueira. 

A maioria dos pacientes responde 
bem aos tratamentos atuais. O neuro-
logista explica que a doença é autoi-
mune, ou seja, o resultado de uma 
resposta do sistema imunológico que 

“Deus caminha ao seu lado, 
nunca os deixa desamparados. 
Deus atua e nos surpreende”

Papa Francisco

Corpo Caloso. “Uma grande dificul-
dade no tratamento da esclerose múl-
tipla é como avaliar a atrofia cerebral. 
Existem alguns exames muito com-
plexos, muito caros e difíceis de en-
contrar. Então, desenvolvemos um 
método pelo qual pudéssemos fazer 
uma medida por meio de exames de 
imagem convencionais, como a resso-
nância magnética. Com o Índice de 
Corpo Caloso, podemos medir a atro-
fia de conexões do cérebro antes que 
o paciente tenha manifestações clíni-
cas dessa atrofia – antes que isso leve 
a uma incapacidade funcional”, ex-
plica Fernando Figueira. 

O trabalho foi premiado pelo Euro-
pean Comitee for Treatment and Re-
search in Multiple Sclerosis (ECTRIMS). 
O estudo, desenvolvido dentro do 
HSF, levou cinco anos para ser concluí-
do, acompanhou 191 pacientes e teve 
a participação de outros três neurolo-
gistas do hospital: Gustavo Figueira, 
Paula Vallegas Soares e Alexandre Gil 
de Freitas. A pesquisa já teve referên-
cias em mais de 20 trabalhos inter-
nacionais e, recentemente, foi citada 
em um estudo multicêntrico que teve 
a participação de diversos países de 
diferentes continentes.

ocasiona ataques ao sistema nervoso 
e, por isso, a principal forma de tratar 
é por meio de drogas que visam ao 
equilíbrio dessa resposta imunológica, 
os imunomoduladores. Outras opções 
terapêuticas, como algumas drogas 

imunossupressoras, que neutrali-
zam as defesas do corpo, podem 

ser úteis em casos selecionados, 
especialmente nas formas 
mais agressivas da doença. 

trabalho recebe 
prêmio na europa
“Olhem para a frente com 
confiança. A travessia é 
longa, cansativa. Mas olhem 
para a frente”, aconselhou 
o Papa Francisco em sua 

visita ao Hospital São Fran-
cisco na Providência de Deus. 

E o neurologista Fernando Fi-
gueira foi uma dessas pessoas 

que, olhando para a frente, desco-
briu um jeito de ajudar muita gente. 

O médico desenvolveu um trabalho 
que pode ser um grande aliado no tra-
tamento da esclerose múltipla. O estu-
do levou a um método de medida de 
atrofia cerebral que pode diagnosticar, 
por um exame simples de imagem, as 
lesões no sistema nervoso causadas 
pela esclerose múltipla antes que elas 
causem sequelas incapacitantes. 

A avaliação precoce do grau de 
perda no cérebro do paciente permite 
um tratamento mais cedo das áreas 
atingidas pela doença, o que pode 
ajudar a evitar danos irreversíveis. 
A medida descoberta pelo médico e 
sua equipe foi chamada de Índice de 

Dr. Fernando Figueira, chefe do setor de 
neurologia do HsF.
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S
ão 22 horas e o telefone toca: “Temos um doador.” 
O cirurgião segue para a coleta do órgão e, por volta das 
3h, ele informa: “O fígado é bom.” A equipe de trans-
plantes se mobiliza e, às 7h, começa a cirurgia. Às 17h, o 

paciente tem um novo órgão e uma nova vida pela frente.
A cronologia é quase sempre a mesma, mas não existe 

rotina para os médicos de transplante, já que o primeiro 
telefonema pode ocorrer a qualquer hora do dia ou da 
noite. No Centro Estadual de Transplantes do Hospital 
São Francisco na Providência de Deus, núcleo Organização 
Social de Saúde (OSS), cada equipe segue esses passos duas 
ou mais vezes por semana. A unidade já é a que mais realiza 
o procedimento no Rio de Janeiro, uma das cinco principais 
no país para transplantes renais e a segunda no Brasil em 
número de transplantes hepáticos – uma grande vitória 
para um serviço que foi estabelecido no hospital há pouco 
mais de sete meses.

Marcelo Madeira, de apenas 45 anos, tem dois filhos, 
já trabalhou como vigilante, metalúrgico, assistente de obras 
e estoquista, mas, apesar da pouca idade, precisou se apo-
sentar cedo por causa de uma colangite esclerosante – 
doença hepática que pode levar a cirrose ou tumores na via 
biliar. Tomou medicamentos por muitos anos, mas conti-
nuava sentindo dores e fraqueza. Há cerca de seis meses, no 
entanto, seu fígado atingiu um estado crítico.

“Eu não conseguia mais fazer nada, sair da cama 
era um grande sacrifício. Meus olhos e minha pele es-
tavam amarelos. Agora, me sinto uma nova pessoa. 
Minha cor voltou ao normal e já não sinto mais dores. 
Minha meta é voltar a trabalhar e ver meu filho caçula 
crescer”, conta o paciente, que passou pela cirurgia 
no Hospital São Francisco em agosto. 

O chefe cirúrgico do setor de Transplantes Hepáti-
cos, Lúcio Pacheco, explica que a indicação de trans-
plante é feita para pacientes com expectativa de vida 
de menos de dois anos. Após a cirurgia, há pessoas 
que já sobrevivem por décadas. Além disso, a quali-
dade de vida passa a ser a de uma pessoa normal. 

lugar em 

TRANSPLANTES 
de rim e fígado

Marcelo Madeira passou 
por cirurgia no HsFCentro cirúrgico 

do HsF
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“Tudo aquilo que se 
compartilha se multiplica”

Papa Francisco

para o sucesso dos transplantes. “Recentemente, tivemos 
uma paciente que sofreu um infarto durante a cirurgia de 
transplante. A equipe cardíaca foi acionada e realizou quase 
que imediatamente um cateterismo e a colocação de um 
stent. Sete horas depois do infarto, ela já estava estabilizada 
e em recuperação no CTI. A vida dela foi salva pela ampla 
estrutura que o hospital oferece”, conta José Figueiró.

O crescimento no número de doadores de órgãos, que 
dobrou no país nos últimos dez anos, segundo dados do 
Ministério da Saúde, também é fator importante para essa 
vitória. A chefe de clínica dos Transplantes de Rim, Deise De 
Boni Monteiro de Carvalho, lembra, no entanto, que ainda há 
muita estrada pela frente. “Ano a ano, a quantidade de doado-
res vem aumentando, mas a demanda ainda é maior. Temos, 
hoje, uma lista de espera por rim no Brasil com mais de 19 mil 
pessoas e mais de 6 mil na espera por fígado”, ressalta.

“O paciente com uma doença hepática é como uma vela 
que se apaga. O transplante, além de aumentar a expecta-
tiva de vida, permite que a pessoa viva muito melhor”, res-
salta Lúcio Pacheco.

O Centro Estadual de Transplantes teve início em 21 de 
fevereiro deste ano e, até o início de setembro, já foram rea-
lizadas, pelo menos, 100 cirurgias de transplante de rim e 50 
de fígado com taxas de sucesso acima da média nacional: 
97,5% para renal, frente a 90-95% no país, e 86% para 
hepático, frente a cerca de 72%. “Nosso centro de trans-
plantes é recente, mas já temos resultados compatíveis com 
os melhores hospitais do mundo”, destaca a chefe de clínica 
dos Transplantes Hepáticos, Elizabeth Balbi. 

Para o chefe cirúrgico dos Transplantes de Rim, José Maria 
Figueiró, o fato de o Hospital São Francisco ter uma boa in-
fraestrutura e excelente equipe cardíaca é um fator essencial 

Os cirurgiões Lúcio Pacheco e José 
Figueiró atribuem boa parte do suces-
so do Centro Estadual de Transplantes 
da Organização Social de Saúde (OSS) 
ao modelo de gestão de parceria pú-
blico-privada, que permitiu o rápido 
crescimento da unidade e a implanta-
ção de diversos serviços. “O Governo 
do Estado encontrou uma instituição 
com uma enorme capacidade de se 
mobilizar, de fazer e de se adaptar, 
que é a Associação e Fraternidade 
São Francisco de Assis na Providência 
de Deus. O estado do Rio estava pra-
ticamente parado em transplantes 
quando fechou o centro de Bonsu-
cesso, no final de 2012, e, a partir do 
momento em que decidiram criar esse 
serviço no HSF, a implantação foi 
muito rápida e tudo de que precisa-
mos é resolvido com muita agilidade”, 
comenta José Figueiró.

Criada há pouco mais de um ano 
para ser uma retaguarda de um grande 
hospital público e uma referência para 
o tratamento de pacientes com HIV, a 
parceria público-privada entre o Go-
verno do Estado e o Hospital São Fran-
cisco na Providência de Deus deu tão 
certo que a OSS, do HSF, cresceu e já é 
referência para diversos serviços, além 
dos transplantes. Com espaço cedido 
pela Associação Lar São Francisco de 
Assis dentro do Hospital São Francisco, 

a OSS é totalmente financiada pelo 
Governo sob a gestão da Associação.

A unidade, hoje, possui um Centro 
Estadual de Trauma do Idoso, que já 
realizou mais de mil cirurgias desde a 
sua implantação, em outubro de 2012; 
o Programa DST/HIV, que reserva oito 
leitos de internação para pacientes 
soropositivos e oferece consultas em 
regime ambulatorial; serviço de hemo-
dinâmica e cirurgia cardíaca, com lei-
tos específicos; e leitos de CTI. 

“Esse modelo de gestão é uma 
ótima alternativa para superar as difi-
culdades que se tem hoje na saúde 

pública e, no Hospital São Francisco, 
essa parceria foi certeira, pois é uma 
entidade muito respeitada e que já 
tem grande experiência com atividades 
em saúde no interior de São Paulo. 
Inclusive, o serviço de cardiologia foi 
implantado na OSS porque percebe-
mos que o hospital privado tinha uma 
excelente equipe nesse setor e vislum-
bramos essa janela de oportunidade. 
A parceria público-privada, além de 
nos dar agilidade para o que precisa-
mos, permite um controle sério de 
gastos e de pessoal”, comenta o dire-
tor médico da OSS, Waldir Leopércio.

Mais de mil cirurgias ortopédicas

Ministro da saúde, alexandre Padilha, Frei Francisco, secretário estadual de saúde, 
sérgio Cortes e Waldir leopércio.
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“Ah, como eu queria uma 
Igreja pobre e para os pobres!”

Papa Francisco

multIPlICAção De 
pães e amor 
no HAITI A 

mãe chegou com uma criança 
no colo. Com seus 5 anos, ela 
estava desfalecida, muito magra, 
com aparência anêmica e respi-

ração curta. Deu nos braços da mãe 
o seu último suspiro e se foi, levada 
deste mundo pela fome. A história, 
verdadeira, aconteceu em Porto Prín-
cipe, capital do Haiti, na sede da mis-
são da Associação e Fraternidade São 
Francisco de Assis na Providência de 
Deus, que havia acabado de se insta-
lar na cidade. “Nós ficamos de mãos 
atadas, pois não tivemos o que fazer. 
A morte chegou e tirou dos braços da 
mãe a sua filha, o seu maior tesouro, 
morte esta com o nome de fome”, 
narra, emocionado, Frei Gabriel, um 
dos responsáveis pela missão.

Estabelecido pouco depois do ter-
remoto que devastou o país em 2010, 
o projeto, que já vinha atendendo a 
população de diversas formas, come-
mora agora a inauguração, em 12 de 
julho último, de uma padaria. No local, 
o popular biscoito Té, feito de barro, 
é substituído por pães para os habi-
tantes. “A dor da fome é triste demais, 
o choro da fome é assustador, e hoje 
temos a certeza de que os que estão 
ao nosso redor já não choram e não 
dormem com fome”, diz Frei Gabriel. 

22   ser Humano |  www.franciscanosnaprovidencia.org.br

Missão Haiti



“Queremos aumentar a produção de 
pães e também fazer biscoitos. Subs-
tituir de vez o barro pela farinha”, 
afirma o fundador da Associação, Frei 
Francisco Belotti. 

A missão já está atendendo a cerca 
de 650 pessoas por dia e a padaria 
produzindo 2 mil pães. “Oferecemos 
refeições todas as sextas-feiras e sába-
dos, para 450 crianças e atendemos 
80 famílias com uma cesta básica. 
Outras 100 famílias com crianças 
com problemas de desnutrição aten-
demos com uma cesta especial”, 
conta Frei Gabriel.

Vacinas e atendimento  
em saúde
“Não te esqueças dos pobres!”, con-
tou o Papa Francisco que foram essas 
palavras marcantes ditas pelo Cardeal 
Cláudio Hummes, o arcebispo emérito 
de São Paulo e também prefeito emé-
rito da Congregação para o Clero, 
quando foi eleito Papa, que lhe leva-
ram o nome Francisco ao coração. 
“Ah, como eu queria uma Igreja pobre 

e para os pobres!”, acrescentou a res-
peito de seus pensamentos naquele 
momento. Assim é o movimento fran-
ciscano e foi com esse pensamento 
que a Associação e Fraternidade São 
Francisco de Assis na Providência de 
Deus criou raízes no Haiti, país que 
tem 80% da população abaixo da 
linha da pobreza.

O projeto também tem ajudado 
os haitianos com questões de saúde, 
além da alimentação. Em setembro, 
por exemplo, os freis conseguiram le-
var vacinas importantes para as crian-
ças e mulheres grávidas. A missão já 
conta com dois médicos, três enfer-
meiros, cinco agentes de saúde, três 
noviços, nove postulantes e dois segu-
ranças como colaboradores diretos. 

 A experiência no Haiti alimenta 
não só os nativos, mas também as al-
mas e os corações de quem faz parte 
do trabalho voluntário. Frei Gabriel se 
orgulha de tudo que já foi realizado e 
conta que o que presenciou no Haiti 

mudou seu olhar para o mundo e para 
o próximo. “Hoje, a vida para mim 
tem outro sentido. Ver as crianças ga-
nhando peso, saindo da desnutrição, 
não há nada mais valioso. Realizo-me 
como pessoa, como profissional e, so-
bretudo, como religioso. Dou valor às 
pequenas coisas, me choca muito ver 
comida sendo jogada fora. Enquanto 
estamos nas nossas mesas fartas, exis-
tem milhões de pessoas morrendo de 
fome”, ressalta o frei.

Colabore com nossa missão.
Informações e sugestões:

(17) 3283-9070 / recursos@alsf.org.br
www.franciscanosnaprovidencia.org.br
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