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Depressão:  
fique atento
tristeza persistente pode 
ser sinal de depressão, 
doença que atinge 20% 
dos brasileiros

Centro de 
Tratamento 
Intensivo 
após ampliação, cti recebe novos 
aparelhos e investe na humanização 
do atendimento

Câncer  
de mama
Hábitos simples podem 
ajudar a prevenção  
e o diagnóstico precoce



A RessuRReição  
e o mistério do Amor
Na Páscoa, experimentamos a Força da Vida que supera 
todas as mortes. E é essa Força que desejo para todos 
nós, queridos leitores. Uma força que vem do Alto e de 
dentro, que nos comove e arrasta; que não nos permite 
parar. Uma força que nos faz mais humanos! Na Ressur-
reição de Jesus descobrimos que não existe fim, mas, 
sim, transformações. 

Neste último dia 29 de março, comemoramos 3 anos 
de Hospital São Francisco. A Força da Providência, por 
meio do trabalho de milhares de pessoas do Bem, fez com 
que a experiência da Ressurreição fosse uma realidade em 
nosso HSF. Resistimos, trabalhamos, rezamos e essa trans-
formação aconteceu.

Na inauguração da recepção principal – a primeira que 
aqui tivemos –, expressei algo que verdadeiramente saía do 
meu interior: não queremos inaugurar alas de um Hospital, 
mas um Santuário de Amor. 

Esse é o nosso diferencial. Todas as pessoas que por 
aqui passarem têm que sentir em nosso Hospital algo dife-
rente, um mistério que não se explica, mas que se sente e 
se vive. O mistério do Amor. Somente o Amor nos permite 
renascer para uma nova vida na Caridade, como fez São 
Francisco de Assis.

Que nessa Páscoa e, sempre, a Força do Amor nos per-
mita conviver como irmãos, buscando estar não acima nem 
abaixo, mas ao lado uns dos outros, em atitude constante 
de serviço! 

Boa leitura!
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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“Por que procurais 
entre os mortos Aquele 
que vive? Ele não está 
aqui; ressuscitou” 

(Lucas 24, 5-6)

 4 Mural
Rejane Cavalcanti superou as dificuldades e realizou 
o sonho de ser técnica de enfermagem. 

 5 Que todos os dias sejam páscoa
São Francisco já incentivava os irmãos a celebrarem 
a “passagem deste mundo para o Pai”. 

 6 Fatos & Fotos
Os principais acontecimentos da Associação  
e Fraternidade Lar São Francisco de Assis na 
Providência de Deus, nos primeiros meses de 2014.

 8 entrevista: dom orani tempesta
Cardeal do Rio de Janeiro fala sobre a missão 
recebida das mãos do Papa Francisco.

 10 novos leitos para o cti
Centro de Tratamento Intensivo foi ampliado  
e recebeu equipamentos de alta tecnologia. 

  11 duas décadas a serviço da saúde
Nova diretora técnica do núcleo Organização Social 
de Saúde (OSS), a Dra. Eliane Castelo Branco fala 
sobre os planos para a unidade. 

 12 dificuldade para urinar pode  
ser problema na próstata
Médicos explicam os tipos de doença da próstata 
mais comuns em homens a partir dos 50 anos.

 14 câncer de mama é o mais 
frequente em mulheres
Estima-se que mais de 57 mil casos da doença serão 
registrados este ano. Prevenção pode ser simples.

 16 depressão merece cuidados 
Conhecendo os sintomas e procurando o 
tratamento precocemente, é possível evitar as 
formas mais graves do transtorno.

 18 cemitério da penitência prevê 
obras de ampliação e reforma
Ao todo, serão mil novas unidades, entre jazigos 
tradicionais e do tipo parque.

 19 semeando o Futuro com  
educação de qualidade
Creche Santa Clara, no Vidigal, quer ampliar 
trabalho e oferecer cursos para adolescentes. 

 20 Missão Haiti
Freis usam fórmula com 20 alimentos para combater 
a desnutrição em crianças de Porto Príncipe.

21 Festa do Milho
Comemoração tradicional em Jaci completa 25 anos 
de solidariedade.

 22 pastoral vocacional
Tríduo Vocacional celebra graças recebidas.
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santa clara

a voz do paciente

Atendimento com amor
“Estive internada no Hospital  
São Francisco no período de 20 a 26 
de janeiro deste ano e agradeço 
muito ter estado em um hospital  
que cuida não só da doença, mas do 
ser humano como um todo, com 
muito amor. Fiquei muito feliz ao 
saber que essa instituição pertence  
à Igreja Católica, pois sou católica 
praticante. O médico que me 
atendeu, Dr. Rodrigo, foi uma bênção 
de Deus para mim. Quanto amor em 
seu coração! Ele não faz ideia de 
quanto é especial! Também gostei 
muito quando uma pessoa da 
Pastoral da Saúde veio orar por mim, 
pois também faço esse trabalho.”  
– Denalva Almeida Pereira

Parabéns à enfermagem
“Gostaria de elogiar toda a equipe  
de enfermagem do 14º andar, onde 
meu filho Gustavo Grecco Ferreira 
Soares da Cunha esteve internado. 
Quanto aos médicos, obtive todas  
as informações necessárias sobre  
a enfermidade. Não posso esquecer 
ainda o pessoal da limpeza, copa  
e hotelaria. A nutricionista Joice foi 
muito atenciosa, colocando-se à 
disposição para ajudar, inclusive fora 
de seu horário de trabalho, por e-mail. 
Muito obrigada a todos. Paz e bem!” 
– Marilza Grecco Ferreira Soares 
da Cunha

Equipe de excelência
“Quero registrar a excelência do 
atendimento por parte de toda a 
equipe, por ocasião de minha 
internação para a realização  
de exame de colonoscopia.”  
– Waldyr Edgar Probost

Clima de tranquilidade
“Todas as pessoas, desde o Corpo 
Médico que me atendeu até as 
pessoas comuns com as quais tive 
contato, foram extremamente 
atenciosas, gentis e profissionais. 
Sugiro apenas que seja mantido esse 
‘clima’ de tranquilidade profissional 
que aqui encontrei nestes dias.” 
– Olímpio Domingues

Competência e afeto
“Só tenho a agradecer a esse hospital 
em que, além de sua equipe médica 
excelente, preparada, amável, 
competente e atenciosa, pude receber 
muito afeto e carinho de todos os 
profissionais que batiam à minha 
porta sempre com um sorriso, uma 
palavra de conforto... A emergência, 
a rapidez no atendimento, a limpeza 
e a equipe são nota dez! Realmente 
esse hospital está abençoado por 
Deus e pelo Papa Francisco, que  
nos motiva e inspira com sua 
humildade e simpatia.”  
– Silvia Cristina dos Santos Aguiar

Matéria sobre surdez
“Gostei bastante da revista  
Ser Humano, principalmente  
da matéria sobre os problemas 
auditivos, publicada em dezembro. 
Tenho um familiar que enfrentou 
muitas dificuldades com a surdez  
e acho importante que as pessoas 
saibam que essa é uma situação  
que pode ser evitada, com 
acompanhamento adequado e 
prevenção. Parabéns ao Hospital  
pela iniciativa!”  
– Maria Terezinha Macedo

Mãos abençoadas
“Venho nesta carta transmitir a todos 
os citados abaixo, em nome também 
de minha esposa e acompanhante, 
nossos votos de elogios, 
congratulações e agradecimentos 
pelo tratamento que recebemos  
de todos os funcionários, desde  
a Emergência, com a Dra. Tássia, e  
a técnica de enfermagem Alexandra, 
e a todos que direta ou indiretamente 
participaram da minha internação no 
12º andar. Queremos deixar nossos 
agradecimentos às copeiras, à turma 
da limpeza, que deixou tudo muito 
limpo, e às arrumadeiras, que com 
dedicação fazem seus serviços 
diariamente. Nossa gratidão também 
aos enfermeiros David, Simone, 
Renata, Augusta e Juliana, e ainda 
aos técnicos de enfermagem Cézar, 
Mariane, Jaqueline, Vera Pinto, Patrícia, 
Vilma, Nívia, Fátima, Andréa, Anderson, 
Marisa, Vera Santos, Alcinda, Liliana, 
Dilcimar, Ivonete, Cristina, Sandra e 
Aline. São eles que, com mãos 
abençoadas, aliviam o sofrimento de 
quem procura o hospital.”  
– Jorge Guilherme da Silva Saraiva
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“As pessoas são pesadas 
demais para serem levadas nos 
ombros. Leve-as no coração”

Dom Helder Câmara 

R
ejane do Nascimento Cavalcanti, de 34 anos, nunca teve 
medo de trabalho. Nunca lhe faltaram boa vontade, deter-
minação e disposição, mas, sim, oportunidades. E, depois 
de seis anos tentando, ela agora finalmente conseguiu o 

emprego dos seus sonhos, na equipe de Enfermagem do 
Hospital São Francisco na Providência de Deus. 

Após se formar no curso técnico de Enferma-
gem, Rejane passou anos em busca de um em-
prego em sua área de formação. “Queria muito”, 
conta, mas, na ocasião, não encontrou uma porta 
aberta para o mercado. Com o nascimento de 
sua filha e as despesas familiares crescen-
do, ela decidiu concorrer a uma opor-
tunidade em outra função – auxiliar 
de serviços gerais. Foi uma amiga 
que lhe falou sobre a possibilidade 
de uma vaga no serviço de limpeza 
do HSF, e ela foi atrás, sem pesta-
nejar. “Gostei porque era em um 
hospital, então eu estava mais per-
to do meu sonho”, conta Rejane.

Em pouco tempo, sua dedicação e 
presteza chamaram a atenção da coorde-
nadora da Enfermagem do setor de CTI, 

onde trabalhava. “Soube que ela havia estudado Enferma-
gem e vi que ela era muito dedicada e tinha vontade de ser 
mais. A profissão dela como auxiliar de serviços gerais era 
importante, mas achei que devia incentivá-la a ir adiante”, 
conta a coordenadora Isadora Manjenje, que estimulou 

Rejane a fazer o processo seletivo para o setor de Enfer-
magem. “Temos aqui essa cultura de valorizar o funcio-
nário da casa, como profissional e como ser humano. 
E é para a frente que se anda!”, comenta Isadora.

Com o incentivo dos colegas, Rejane passou na pro-
va e foi promovida. Hoje, é técnica de Enfermagem 

e, no futuro, pensa em fazer faculdade na área. 
“Nossa, eu queria tanto. Foi uma emoção muito 

grande e serei eternamente agradecida ao hospi-
tal por essa oportunidade única. Agora eu não 
quero mais parar de crescer. Já passei no teste 
de seleção para a faculdade e estou ansiosa 
para ampliar meus conhecimentos”, afirma. 

A supervisora do setor, Camila Nobre, 
também apoia. “Ela é muito dedicada, 
comprometida, atenciosa, responsável e 

pontual. Além disso, demonstra um cuida-
do especial com os pacientes. Tem tudo para 

ir adiante”, aponta.

“É PARA A FRENTE que se anda!”
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“Não se cansem de trabalhar por 
um mundo mais justo e solidário”

Papa Francisco

“T
odos, indistintamente, se cha-
mem irmãos menores e lavem os 
pés uns aos outros” (cap. VI, 9). 
A primeira regra de São Francis-

co faz uma referência direta à atitude 
de Jesus Cristo na Quinta-feira Santa. 
São Boaventura conta (Legenda Maior, 
VII, 9) que, certa vez, no dia sagrado 
da Páscoa, estando em um retiro dis-
tante e sem poder mendigar, Fran-
cisco instruiu os irmãos a celebrarem 
continuamente a Páscoa do Senhor, “a 
passagem deste mundo para o Pai”. 
Essa passagem para ele representava 
deixar o mundo das desigualdades e 
da injustiça e passar para o mundo de 
misericórdia com todos, a exemplo de 
Jesus Cristo.

A Páscoa, que para nós é a Ressur-
reição de Jesus, já era antes celebrada 
pelo próprio Cristo em vida. A Santa 
Ceia (Quinta-feira Santa) aconteceu 
em ocasião dessa celebração, que 
tinha como cerne a libertação do 
povo hebreu da escravidão no Egito. 

As Escrituras contam que, enquanto 
conduzia o povo na fuga do exército 
do faraó, Moisés teve a ajuda de 
Deus, que abriu uma passagem por 
entre as ondas para que cruzassem o 
Mar Vermelho em segurança. Assim, 
a Páscoa, desde sempre, representa a 
passagem e as maravilhas que Deus 
fez pelo mundo.

E a Ressurreição de Cristo, a “pas-
sagem deste mundo para o Pai”, é 
também a grande mudança por que 
Francisco passou em sua experiência 
com os leprosos. “Ao afastar-me de-
les, o que antes me parecera amargo 
converteu-se para mim em doçura de 
alma e de corpo: em seguida, passado 
um pouco de tempo, saí do mundo” 
(Legenda Maior, VII, nº 3).

Foi na Festa da Exaltação da Santa 
Cruz que Francisco teve a visão do 
“Serafim com seis asas resplandecen-
tes como fogo”, de acordo com São 
Boaventura, que conta também que 
“a visão, entretanto, desaparecera, 

deixando-lhe o co-
ração a arder em cha-
ma viva – e deixando-lhe 
também o corpo marcado em chagas 
vivas. Foi assim que um amor autêntico 
transformou o amigo na imagem do 
amado” (Legenda Maior, XIII, 3.5).

Papa Francisco, em sua mensagem 
de Páscoa em 2013, ressaltou: “Jesus 
ressuscitou, há uma esperança que 
despertou para ti, já não estás sob o 
domínio do pecado, do mal! Venceu o 
amor, venceu a misericórdia! A miseri-
córdia sempre vence!”

A Paixão de Cristo pela humanida-
de é o foco da celebração da Semana 
Santa e o bom cristão é aquele que 
também se enamora da humanidade. 
Bondade, humildade e perdão são as 
grandes lições que Jesus nos ensinou 
e, se é isso o que a Páscoa representa, 
que seja Páscoa todos os dias para 
aqueles que querem honrar a memó-
ria do Mestre. Façamos todos em vida 
a passagem deste mundo para o Pai!

Que todos  
os dias sejam 

PáSCOA
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Dupla João 
Carreiro e Capataz 
faz show em  
prol do Hospital 
de Mirassol
A dupla João Carreiro e Capataz se 
apresentou no Celeiro da Vida, em 
Jaci. A renda do show foi total-
mente revertida para a construção 
do novo Hospital Maternidade de 
Mirassol, cuja inauguração está 
prevista para 2015. O show da du-
pla contou com a participação de 
empresários da região e da popu-
lação de Jaci, reunindo cerca de 
1,5 mil pessoas.

Campanha Sonho de Natal
O vencedor do sorteio da campanha Sonho de Natal foi Antonio Longo, da 
cidade de Tabapuã, em São Paulo, que ganhou um carro 0 km. A campanha 
arrecadou recursos para o Natal das famílias assistidas pela missão que a 
Associação realiza no Haiti. 

Jovem troca  
Nova Iorque para 
ajudar crianças
Juliana Pereira Mariano, de 21 anos, 
desistiu de uma viagem de compras 
a Nova Iorque para ajudar crianças de 
Porto Príncipe, no Haiti. Moradora 
de Jaci, ela já conhecia o trabalho 
dos freis missionários e se volunta-
riou para o projeto. De volta ao Bra-
sil, Juliana não trouxe presentes, mas 
uma nova forma de ver a vida.

Alexandre Padilha visita  
sede do Lar São Francisco
O então ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou a 
sede da Associação Lar São Francisco de Assis na Providên-
cia de Deus, em Jaci, e o Hospital Nossa Senhora Mãe da 
Divina Providência e Lar Santa Catarina na Providência de 
Deus. Em seguida, Padilha conheceu a comunidade tera-
pêutica de recuperação também mantida pela entidade. 

sP

HAITI 

sP

sP
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Musicoterapia para  
os pacientes 

O Hospital Estadual João Paulo II, em São José do Rio 
Preto, realizou mais uma apresentação do projeto 
Musicoterapia no Hospital. A ação conta com vo-
luntários da comunidade que apresentam músicas 
sacras orquestradas, com o objetivo de levar tranqui-
lidade aos pacientes e funcionários.

HSF participa da Trezena  
de São Sebastião
A Festa de São Sebastião, padroeiro da Arquidiocese e 
da cidade do Rio, levou a imagem missionária do santo 
a percorrer diversos locais durante 13 dias. O Hospital 
São Francisco na Providência de Deus (HSF) foi um dos 
destinos escolhidos para receber a imagem por se en-
caixar no tema da festa, que este ano foi: São Sebas-
tião, Discípulo do Amor e da Caridade.

Porto Primavera: hospital  
terá novo serviço
As obras de ampliação dos serviços do Hospital Estadual 
de Porto Primavera já estão em andamento. Com novos 
30 leitos de longa permanência, a unidade oferecerá 
atendimento multidisciplinar 24 horas a pacientes que 
requerem cuidados continuados, como idosos com pro-
blemas crônicos de saúde.  

52 anos do Hospital São Domingos
No dia 31 de janeiro, foi realizada missa em ação de graças 
pelos 52 anos do Hospital São Domingos, em Uberaba. A cele-
bração marcou ainda o início da gestão da Associação Lar São 
Francisco, que passou a administrar a unidade hospitalar no 
dia 1º de fevereiro.

Missão na cidade de Óbidos
Desde o início de fevereiro, a Associação Lar São Fran-
cisco de Assis na Providência de Deus mantém um pro-
jeto missionário nas comunidades ribeirinhas da cidade 
de Óbidos, no Pará. Atualmente, os freis trabalham 
especialmente em atenção aos enfermos, levando o 
carisma de São Francisco a quem mais precisa.

PA

RJsP

MG

sP
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P
aulista de São José do Rio Pardo, Dom Orani João Tem-
pesta foi nomeado Cardeal do Rio de Janeiro no dia 22 
de fevereiro de 2014. Um dos grandes apoiadores dos 
projetos da Associação e Fraternidade São Francisco de 

Assis na Providência de Deus, o cardeal concedeu entrevista 
à revista Ser Humano. 

O senhor tem uma relação de longa data com a 
Associação Lar São Francisco de Assis na Providência 
de Deus. Como começou essa história?

Dom Orani – Quando fui nomeado para Bispo de São José 
do Rio Preto, tomei conhecimento do trabalho do Lar São 
Francisco na Providência de Deus. Fui apresentado ao Frei 
Francisco Belotti, que me mostrou toda a caminhada que 
tinha feito e o trabalho de recuperação (de dependentes 
químicos). Coube a mim ajudar a aprovação diocesana da 
obra. E participei de celebrações, ingresso no noviciado e 
também do crescimento da obra, que foi além da recupera-
ção da dependência química; começou a trabalhar com hos-
pitais, obras sociais, e aconteceu essa grande obra hoje.

Por que o senhor escolheu a Associação  
e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência 
de Deus para abraçar esse projeto  
de salvar o hospital da VOT?

Dom Orani – Quando cheguei ao Rio, fui procurado pela 
direção médica, preocupada com o destino do hospital. 
Como já conhecia o Frei Francisco e a obra, pensei que era 
uma boa ocasião para virem ao Rio de Janeiro. Um dia nos 
encontramos no aeroporto de Congonhas, quando ele ia 
para o Haiti, onde também realiza um trabalho. A partir daí, 
começou um diálogo para vir assumir o hospital. Aos pou-
cos, fomos chegando a um denominador comum para todas 
as partes envolvidas. Eles assumiram o hospital, o que tem 
dado belos resultados.

CARDEAL TEMPESTA:
“Rezem por mim para bem 
desenvolver esse trabalho”

“Quando dou comida aos pobres, 
chamam-me de santo. Quando 
pergunto por que eles são pobres, 
chamam-me de comunista”

Dom Helder Câmara 
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Histórico 
• Ordenado presbítero na sua cidade natal, em 7 

de dezembro de 1974, na Paróquia São Roque, 
onde foi vigário e pároco.

• Eleito bispo da Diocese de São José do Rio Preto 
(SP), que dirigiu por mais de 7 anos, em 26 de 
fevereiro de 1997.

• De 1998 a 2003, foi o bispo responsável pelo 
Setor de Comunicação do Regional Sul 1 da 
CNBB (dioceses paulistas).

• Em 2004, foi eleito arcebispo metropolitano  
de Belém do Pará, permanecendo no ofício por 
mais de 4 anos.

• Em 2009, foi eleito pelo Papa Bento XVI 
arcebispo metropolitano da Arquidiocese de  
São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ).

• Em 2013, trouxe a Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) para o Rio de Janeiro.

• Em 2014, foi eleito cardeal pelo Papa Francisco. 

O senhor acredita que foi uma boa escolha,  
que o hospital está em boas mãos?

Dom Orani – Sim, basta ver os passos dados. O Papa Fran-
cisco visitou o hospital, onde é realizada uma obra para 
ajudar as pessoas em situação de dependência química. 
O hospital cresceu muito. Tenho plena confiança de que 
está em boas mãos.

Como o senhor vê o Hospital São Francisco  
na Providência de Deus atualmente?

Dom Orani – É um hospital de qualidade, leva adiante 
uma tradição e principalmente tem a dimensão religiosa, 
humana, o que faz parte da vida cristã. É um diferencial 
aliar o trabalho dos religiosos ao lado profissional da saúde 
e dos gestores.

Recentemente, o senhor foi nomeado Cardeal.  
O que isso significa para o senhor? O senhor 
continuará na Arquidiocese do Rio?

Dom Orani – É mais um trabalho que o Papa me faz assumir. 
É um serviço importante porque tem uma dimensão univer-
sal. Continuo como arcebispo do Rio de Janeiro, tendo a 
mais essa responsabilidade de um cardeal: participar dos 
consistórios (nomeação de novos cardeais) e do Pontifício 
Conselho para os Leigos (PCL), ao qual foi nomeado. Peço 
que rezem por mim para bem desenvolver esse trabalho.

Durante a cerimônia de ordenação, Frei Paulo e Frei Francisco 
ladeiam D. Orani
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“Como é bom ser bem acolhido, 
com amor, generosidade e alegria”

Papa Francisco

A
lguns pacientes precisam de 
cuidados mais personalizados e 
específicos na luta pela recupe-
ração da saúde, e o Centro de 

Tratamento Intensivo (CTI) tem um 
papel fundamental nesse processo. 
No Hospital São Francisco na Provi-
dência de Deus, o setor – que já conta 
com 82 leitos – vai receber em maio 
outros nove, totalizando 91 vagas 
para internação em CTI. E as mudan-
ças não se restringem à ampliação. 

“Adquirimos equipamentos de alta 
tecnologia, com recursos próprios do 
hospital”, destaca a vice-diretora mé-

dica da unidade, Graziela Pradella, co-
memorando a evolução da unidade 
desde a chegada da Associação Lar 
São Francisco de Assis na Providência 
de Deus, em 2011: “O hospital, antes 
de ser administrado pela Associação, 
encontrava-se com a emergência fecha-
da e o CTI encontrava-se com apenas 
quatro leitos ocupados, pois o restante 
estava bloqueado pela falta de recursos 
diversos. As internações haviam sido sus-
pensas devido às dificuldades na com-
pra de determinados medicamentos.”

Além da tecnologia de ponta, ou-
tro cuidado da equipe do HSF é a 

Dra. Graziela Pradella, 
vice-diretora médica e 

coordenadora do CTI

humanização do atendimento. Mesmo 
se tratando de um Centro de Trata-
mento Intensivo, a vice-diretora mé-
dica diz que é possível desenvolver 
esse trabalho com o paciente. “Busca-
mos realizar o cuidado assistencial e 
promover uma relação empática, inte-
ragindo com nossos pacientes, tra-
tando o ser que está doente e não 
apenas a sua doença. É preciso que a 
equipe esteja atenta à totalidade do 
ser”, avalia Graziela. 

Estímulo à equipe
Quando se fala em CTI, é normal que 
as implicações culturais despertem logo 
ansiedade, estresse e emoções varia-
das em quem por ele passa. Contudo, 
é importante lembrar que CTI não é 
lugar de morte, e sim de luta pela vida, 
de diversas formas. Conhecer sua rea-
lidade, sua linguagem, seus limites, 
propor formas de adequação para o 
trabalho de todos os profissionais 
que atuam na unidade, ampliar a 
possibilidade de ajudar a reduzir o 
sofrimento decorrente do adoecer e 

da hospitalização fazem parte 
da política de humanização 
proposta pelo hospital.

“Estimulamos a equipe a 
refletir e pensar que não é só 
de vida e morte que se trata 
esse espaço, mas estar aten-
to aos sujeitos em toda a sua 
complexidade, com neces-
sidades, desejos, angústias, 
fantasias. Todos os profissio-

nais do CTI trabalham com 
esse foco”, finaliza Graziela. 

NOVOS LEITOS para o 
Centro de Tratamento 
Intensivo (CTI)
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D
epois de quase 20 anos à frente de um importante hos-
pital privado da Tijuca, a médica Eliane Castelo Branco 
decidiu aceitar um novo desafio: assumir a direção 
técnica do núcleo Organização Social de Saúde (OSS) 

do Hospital São Francisco. Fruto de uma parceria com o 
Governo do Estado do Rio, o setor é responsável, entre 
outros serviços, pelo Centro Estadual de Transplantes (CET) 
– primeiro lugar estadual em transplantes de fígado e rim e 
segundo, no país, no ranking das cirurgias hepáticas. 

Para manter a qualidade do trabalho que vem sendo desen-
volvido pela OSS, Eliane pretende apostar em um diálogo 
constante e na atenção aos detalhes da rotina do hospital, 
sempre com foco no paciente. Em seus primeiros dias no 
HSF, ela conversou com a revista Ser Humano:

Como ocorreu o convite para que a senhora 
assumisse a direção médica da Organização Social de 
Saúde (OSS) do Hospital São Francisco?

Dra. Eliane – Eu estava aposentada, quando Frei Paulo pre-
cisou de alguém para assumir a Responsabilidade Técnica 
da OSS. Ele solicitou ajuda à Irmã Marinete Tibério (atual 
CEO do Hospital São Vicente de Paulo), que sugeriu meu 
nome. Conversamos, estudei a proposta e achei esse traba-
lho muito interessante e diferente do que eu fiz durante 
20 anos no HSVP.

Como vem sendo a rotina nesses primeiros dias?

Dra. Eliane – Ainda estou tentando entender como a uni-
dade funciona. Preciso conhecer bem seus fluxos, as pessoas 
que nela trabalham, pois ela funciona a todo vapor. Depois 
dessa fase, pretendo iniciar meu trabalho aperfeiçoando o 

Duas décadas a 
serviço da saúde

que ainda não está totalmente ajustado. São muitos deta-
lhes e muitas pessoas envolvidas no processo.

Quais as primeiras ações planejadas para a unidade?

Dra. Eliane – Conhecer as equipes e os serviços, para juntos 
melhorarmos e alcançarmos as metas desejadas. Nosso ob-
jetivo maior é o atendimento de excelência para o paciente.  

Tanto o HSVP quanto o Hospital São Francisco têm o 
atendimento cristão como base de seu trabalho. 
Como a senhora vê essa prática?

Dra. Eliane – Depois de tantos anos de convívio com reli-
giosos e observando hospitais que não têm esse vínculo, 
cheguei à conclusão que a presença de irmãs e freis nos 
hospitais ajuda muito a manutenção da ordem, da limpeza 
e da organização. Eles estão nos hospitais 24 horas por 
dia enquanto, nas outras unidades, os dirigentes não estão 
presentes o tempo todo.

Dra. Eliane 
Castelo Branco

“Há criaturas como a cana: mesmo postas 
na moenda, esmagadas de todo, reduzidas 
a bagaço, só sabem dar doçura”

Dom Helder Câmara 
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“Não devemos permitir que 
alguém saia da nossa presença 
sem se sentir melhor e mais feliz”

Madre Teresa de Calcutá

A
s doenças da próstata são muito comuns em homens 
acima dos 50 anos. Algumas não necessitam de trata-
mento e outras podem ser resolvidas apenas com me-
dicamentos, mas há casos que necessitam de cirurgia. 

Por isso, quanto mais cedo diagnosticado o problema, me-
lhor o prognóstico do paciente. Entre os problemas mais 
comuns estão a hiperplasia prostática benigna, a prostatite 
infecciosa e o câncer de próstata – sendo que este último, se 
descoberto antes de apresentar sintomas, tem chances de 
cura em torno de 90%.

A hiperplasia benigna é o crescimento das glândulas 
periuretrais, o que causa o aumento da próstata e, em mui-
tos casos, prejudica o fluxo da urina. A uretra, que é o canal 
por onde passa a urina, se localiza no meio da próstata 
e, portanto, quando há um aumento desse órgão, ela é 
comprimida. O urologista Paulo Costa Leite, coordenador 
do serviço de Urologia do Hospital São Francisco na Provi-
dência de Deus, explica que, por isso, o principal sintoma da 
doença é a dificuldade para urinar. “O jato da urina fica sem 
pressão, mais fino. Com o tempo, o paciente passa a urinar 
várias vezes por dia e em quantidades menores, porque ele 
não consegue esvaziar a bexiga toda, devido à obstrução”, 
ressalta o médico.

De acordo com o especialista, na maioria das vezes a 
hiperplasia benigna pode ser resolvida com tratamento 
medicamentoso. “Mas, em alguns casos, ela obstrui a saída 
da urina de maneira mais significativa, e então é necessária 
a cirurgia, para retirar a parte da próstata que apresenta 
o crescimento anormal”, esclarece, acrescentando que há 
diversas técnicas cirúrgicas disponíveis. 
“Dependendo do tamanho da próstata 
e da condição do paciente, utiliza-se 
uma técnica ou outra. Quando a prós-
tata está muito grande, acima de 80 a 
100 gramas (a próstata normal tem 
de 15 a 30 gramas), é preciso fazer 
a cirurgia convencional aberta. 
Em outros casos, a preferência 
é pela ressecção do tecido 
que causa a obstrução, 
feita por meio de um en-
doscópio que passa pela 
uretra, acompanhado 

DIFICULDADE PARA 
URINAR pode ser
problema na próstata

Paulo Costa Leite, 
coordenador do serviço 

de Urologia do HSF

EspEcialidadEs 
clínicas E cirúrgicas
O Hospital São Francisco na Providência de Deus, 
além de oferecer diversos serviços e exames, possui 
em sua estrutura um sistema de Clínicas Integradas 
com uma ampla gama de especialistas que realizam 
consultas ambulatoriais de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.Ser humano é a nossa missão.
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“Feliz de quem entende que é preciso 
mudar muito para ser sempre o mesmo”

Dom Helder Câmara 

por vídeo. Essa técnica é a mais utilizada em 
todo o mundo por ser muito eficiente e menos 
invasiva que a convencional. Existe também a 
cirurgia por laser, que não é tão utilizada no 
Brasil por conta do alto custo, mas é essencial 
para alguns pacientes que sofrem de outras do-
enças, como problemas vasculares ou infarto 
recente”, afirma o urologista. 

O Hospital São Francisco na Providência de 
Deus oferece em sua estrutura todas as técnicas 
de tratamento disponíveis no mercado nacional e 
internacional, inclusive a cirurgia a laser. 

Infecção bacteriana também  
pode causar inchaço
Outro problema muito frequente é a prostatite, 
uma inflamação da próstata, normalmente 
causada por bactérias, mas que também pode 
ser provocada por fungos ou parasitas. “Nesse caso, o 
principal sintoma é a dor na hora de urinar e a micção 
frequente. Muitas vezes, o paciente também apresenta 
febre”, diz Paulo Costa Leite.

A prostatite pode ocorrer de forma aguda ou crônica. 
O tratamento é feito com antibióticos e é importante 
procurar logo um urologista ou o serviço de Emergência, 
pois às vezes é necessária até a hospitalização do paciente 
quando a infecção tem sintomas muito severos. O trata-
mento, quando precoce, é muito eficaz.

Segundo tumor mais frequente  
em homens
A patologia que mais preocupa os urologistas, entretanto, 
é o câncer de próstata. Esse tipo de tumor é o sexto mais 
comum no mundo e o segundo de maior incidência nos 
homens, representando 10% do total de casos, de acordo 
com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). O instituto 

estima que 68.800 novos casos da doença sejam diagnos-
ticados no Brasil, este ano. 

Os sintomas são os mesmos da hiperplasia benigna, mas 
eles não estão presentes na fase inicial da doença, quando 
o índice de cura é muito mais alto. Alguns desses tumores 
podem crescer de forma rápida e espalhar-se para outros 
órgãos em pouco tempo, mas a maior parte cresce de forma 
lenta, podendo levar vários anos até apresentar sintomas. 
“Por isso, é necessário que todo homem acima de 45 anos 
faça, anualmente, o exame preventivo do câncer de prós-
tata”, alerta o urologista.

O tratamento principal é a cirurgia, que consiste na retira-
da total da próstata. A segunda opção é a radioterapia, que 
pode ser feita como tratamento único ou como complemen-
tação da cirurgia. Cerca de 30% dos pacientes submetidos à 
cirurgia têm como consequência algum grau de disfunção eré-
til e, aproximadamente, 3% alterações na continência urinária. 
Mas Costa Leite garante: “O paciente pode ter uma vida 
normal, inclusive na questão sexual, mesmo sem a próstata.” 

consultórios
 • cardiologia
 • clínica médica
 • clínica da dor
 • dermatologia
 • gastroenterologia
 • geriatria
 • gerontologia 
 • ginecologia 
 • Hematologia 

outros sErviços
 • anestesiologia
 • Broncoscopia
 • Hemodinâmica
 • unidade coronariana 
 • pós-operatório 
cirurgia cardíaca 

 • Emergência 24 horas

cirurgias
 • cabeça e pescoço
 • cardíaca
 • craniomaxilofacial 
 • de mão e microcirurgia
 • geral e videolaparoscópica
 • neurológica 
 • plástica
 • torácica 
 • vascular e endovascular

 • Mastologia
 • nefrologia 
 • neurologia 
 • oncologia clínica e cirúrgica 
 • ortopedia e traumatologia 
 • otorrinolaringologia 
 • pneumologia 
 • proctologia 
 • psiquiatria 
 • urologia 

BEXIGA PRÓSTATA

APARELHO 
ESFINCTERIANO

uRetRA CâNCER
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“O importante não é o que se 
dá, mas o amor com que se dá”

Madre Teresa de Calcutá

O 
tumor de mama é o tipo de 
câncer mais frequente entre 
as mulheres brasileiras, res-
ponsável por 22% dos novos 

casos registrados a cada ano, 
segundo o Instituto Nacional 
de Câncer (Inca). Apenas em 
2014, de acordo com a esti-
mativa, cerca de 57 mil no-
vas ocorrências da doença 
serão notificadas. E as ta-
xas de mortalidade para o 
câncer de mama no país 
continuam elevadas, o 
que se deve, em muito, 
ao diagnóstico tardio.

Descobrir o tumor 
precocemente aumenta 
muito as chances de 
cura, que podem chegar 
a 100% quando o trata-
mento começa na fase 
inicial. Por isso, as masto-
logistas Sandra Gioia e 
Joyce Christina Ribeiro, que 
recentemente inauguraram 
no Hospital São Francisco 
na Providência de Deus uma 

clínica de atendimento especial vol-
tado para as mulheres, a Mastogin, 
recomendam que elas visitem o mas-
tologista uma vez por ano para a rea-
lização dos exames de rotina compatí-
veis com a sua idade. 

“O autoexame é uma medida im-
portante, mas que, sozinha, tem se 
mostrado pouco eficaz, tanto que 
não é estimulado pelo Instituto Nacio-
nal de Câncer (Inca). Entre os 35 e 40 
anos, a mulher deve fazer a primeira 
mamografia, que servirá de base para 
avaliar as condições da mama e possi-
bilitará exames comparativos futuros. 
Dos 40 aos 50 anos, a frequência da 
mamografia deverá ser determinada 
pelo médico, de acordo com a inclu-
são da paciente no grupo de risco ou 
com as características da mama. Após 
os 50 anos, todas as mulheres devem 
se submeter ao exame de mamogra-
fia anualmente, mesmo as que não 
possuem vida sexual ativa”, comenta 
Sandra Gioia.

O sintoma mais frequente de que 
se queixam as mulheres que têm um 
tumor nas glândulas mamárias é a 

CâNCER DE MAMA 
é o mais frequente  
entre as mulheres 

Sandra Gioia e Joyce 
Christina Ribeiro
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“Como é grande o poder da oração!  
É como uma rainha que, em todo 
momento, tem acesso direto ao rei e 
pode conseguir tudo o que lhe pede”

Santa Teresinha 

MASTOGIN: serviço especial  
para as questões femininas
Desde dezembro, funciona no Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF) 
uma clínica com equipe médica especializada nas áreas de ginecologia e mastologia. 
A Mastogin atua na prevenção e assistência às principais doenças da mulher. Os aten-
dimentos são realizados com hora marcada (tels.: 3559-1466 e 2571-6242), de segunda 
a sexta, das 8h às 17h.

Para a abertura do serviço, foi realizada ampla reforma da estrutura física do local, 
com a construção de uma recepção e de consultórios. “Nosso atendimento é realizado 
em ambiente amplo e acolhedor por profissionais atualizados e envolvidos com a 
medicina preventiva e curativa”, ressalta a ginecologista Mylene de Oliveira. 

A clínica também possui projetos de responsabilidade social que contem-
plam a realização de consultas populares em ginecologia e mastologia em dias 
específicos da semana; palestras educativas sobre câncer de colo uterino e de 
mama; projeto de rastreamento organizado de câncer de mama nas comunida-
des do Rio de Janeiro – projeto piloto na Comunidade do Andaraí; idealização e 
venda de sutiãs de alta sustentação, em parceria com a Suspiro Íntimo (Nova 
Friburgo), para o tratamento de dor mamária (parte da renda é revertida para 
instituições de combate ao câncer de mama).

dor. “Mas a dor raramente está rela-
cionada com o câncer em si, mas com 
a ação hormonal no parênquima (teci-
do) mamário, ou como resultado de 
causas diversas, como alterações orto-
pédicas, neurológicas, musculares, en-
dócrinas ou inflamatórias”, esclarece 
Joyce Ribeiro.

Fique atenta!
De acordo com as especialistas, os sin-
tomas de alerta para o câncer de mama 
são: nódulos ou espessamentos nas 
áreas das mamas ou axilas, mudança 
no tamanho e formato das mamas, 
aparecimento de retrações na pele e/

ou próximas às aréolas do seio, abau-
lamento (curva ou saliência) ou modi-
ficações do aspecto da pele e secre-
ções papilares espontâneas. “Porém, 
embora esses sintomas sejam conside-
rados de alerta, eles não são necessa-
riamente indicadores da existência do 
câncer, podendo decorrer de patolo-
gias benignas”, tranquiliza Gioia.

Ainda não se tem conhecimento 
das causas do câncer de mama, mas 
existem alguns fatores de risco que 
indicam maior probabilidade de de-
senvolver a doença. Idade acima dos 
40 anos, primeira gravidez e meno-
pausa tardias, primeira menstruação 
precoce, antecedente pessoal de cân-

cer e histórico de casos em familiares 
de primeiro grau (mãe, irmã e filha). 
Ainda não há certeza sobre a asso-
ciação do uso de pílulas anticoncep-
cionais com o aumento do risco para 
o câncer de mama, embora a maior 
parte dos tumores de mama se “ali-
mente” de hormônios (até dois ter-
ços). Contudo, podem estar mais pre-
dispostas a ter a doença mulheres que 
usam contraceptivos orais de dosa-
gens elevadas de estrogênio por lon-
go período e as que usaram anticon-
cepcional em idade precoce, antes da 
primeira gravidez.
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“Todas as nossas palavras 
serão inúteis se não brotarem 
do fundo do coração”

Madre Teresa de Calcutá

DEPRESSãO 
merece cuidados 
U

ma tristeza que não vai embora. 
Muitas vezes, a pessoa nem sabe 
bem como o sentimento come-
çou ou por que ele persiste, mas 

vai perdendo a energia e já não sente 
prazer em fazer atividades comuns 
do dia a dia. Vai se afastando dos ami-
gos, da família, não comparece mais 
a eventos sociais, tem alterações do 
sono e do apetite e até dificuldade 
para se concentrar. Todos esses sin-
tomas são comuns à depressão, um 
dos males do século, que atinge quase 
20% da população brasileira, segundo 
dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Para o psiquiatra Fábio Mantovan, 
coordenador do Polo de Atenção Inte-
gral à Saúde Mental Papa Francisco (PAI) 
do Hospital São Francisco na Providência 
de Deus, os índices do problema cres-
cem à medida que aumenta a compe-
titividade e, portanto, as cobranças no 

mercado de trabalho. Segundo ele, en-
tretanto, é cada vez maior o número de 
pessoas jovens, inclusive adolescentes 
e crianças, que sofrem desse mal. 

“Cada vez mais cedo, o jovem 
começa a ser cobrado a respeito do 
que vai ser na vida, dos resultados que 
ele precisa obter para ‘ser alguém’. 
Quando chega ao mercado de traba-
lho, o recrutador quer saber onde o 
candidato quer estar daqui a cinco ou 
dez anos. As pessoas são pressionadas 
o tempo todo a atingir resultados e 
traçar metas. Somem-se a isso os pro-
blemas pessoais, familiares. Às vezes, a 
pessoa não consegue acumular tanta 
pressão sem que isso se reflita na sua 
saúde física e mental”, comenta Man-
tovan. O psiquiatra esclarece que não 
há estudo que indique que exista uma 
predisposição genética para a depres-
são ou um componente físico determi-
nante, embora as mulheres tenham 
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“A maneira de ajudar os 
outros é provar-lhes que 
eles são capazes de pensar”

Dom Helder Câmara 

Fábio Mantovan, 
coordenador  
do PAi

maior tendência ao problema por 
conta dos fatores hormonais. 

O tratamento é feito inicialmente 
com um psicólogo, que, ao notar que 
o resultado da terapia isolada não está 
sendo totalmente satisfatório, pode-
rá encaminhar o paciente a um psi-
quiatra. “Muitas vezes, o paciente que 
sofre de depressão tem uma baixa de 
neurotransmissores que dão a sensa-
ção de prazer e bem-estar, como a 
serotonina e a dopamina. Então, para 
que a psicoterapia produza melhores 
resultados, precisamos fazer com que 
o paciente aumente a produção des-
sas substâncias por meio de medica-
mentos”, explica Mantovan.

De acordo com o médico, os anti-
depressivos não causam dependência, 
já os ansiolíticos, sim. “O ansiolítico 
só deve ser prescrito em casos raros e 
especiais, para uso de forma pontual, 
devendo ser descontinuado o uso 
após, no máximo, dois meses. Um dos 
problemas é que a pessoa nesse trata-
mento começa a perceber logo uma 
melhora do sono, e aí depois ela quer 
continuar a tomar o medicamento 
achando que não vai conseguir dormir 
direito sem ele. E além da dependên-
cia psicológica, pode de fato ocorrer a 
dependência química”, informa.

Dependência química
Quando a depressão apresenta risco 
para a saúde, o paciente tem ideações 
suicidas ou apresenta alterações na 

percepção (principalmente alucina-
ções), e é aconselhável a internação. 
Uma situação que leva muitos depres-
sivos ao tratamento em ambiente con-
finado é o abuso de substâncias quí-
micas, que podem ser drogas ou 
medicamentos, além do álcool. 

O PAI Papa Francisco disponibili-
za em sua estrutura de internação o 
acompanhamento psicoterápico, o 
tratamento medicamentoso, e ativida-
des de terapia ocupacional, como mú-
sica e arte, e recreacional. O atendi-
mento psicoterápico é feito individual-
mente com o paciente e também são 
realizadas seções com os parentes, 
para que eles saibam lidar melhor 
com a situação.

Transtorno 
bipolar é 
diferente
A pessoa com depressão normal-
mente leva uma vida linear e em 
algum momento tem aquela crise 
de humor que perdura por mais 
de duas semanas. Já a pessoa 
que sofre de um transtorno bi-
polar costuma ter rompantes de 
alterações entre a depressão e 
a euforia. Essa mudança pode 
ocorrer com ciclos rápidos (tipo 1) 
ou períodos (tipo 2). “Às vezes, a 
pessoa passa cerca de 15 dias 
muito eufórica, com delírios de 
grandeza, gasta muito dinheiro, 
faz o que quer, compra tudo, 
não dorme, não tem sono; e, em 
outro momento, fica deprimida, 
apática”, comenta o psiquiatra 
Fábio Mantovan. 

Ao contrário do que se pensa, 
explica o especialista, o bipolar 
não é agressivo ou mal-humo-
rado. Na verdade, a doença se 
caracteriza pela oscilação entre 
euforia e depressão. “Embora a 
pessoa tenha uma tendência 
maior à impulsividade, não é tão 
comum que ela tenha um com-
portamento agressivo”, destaca. 

www.franciscanosnaprovidencia.org.br  |  ser Humano   17 

pai – polo de atenção 
integral à saúde Mental  

papa Francisco



“A vida é um instante 
entre duas eternidades.”

Santa Teresinha 

Cemitério da Penitência prevê 
obras de ampliação e reforma

O 
Cemitério da Penitência, no Caju, 
um dos mais antigos da cidade 
do Rio de Janeiro, vai realizar um 
projeto de reforma e ampliação 

ainda este ano. Para isso, a administra-
ção já protocolou os pedidos das licen-
ças necessárias para iniciar a constru-
ção de novos jazigos tradicionais e 
também do tipo parque, que, juntos, 
somarão mil novas unidades.

“Nossa expectativa é que, em mé-
dio prazo, o empreendimento se torne 
referência de excelência no atendi-
mento às famílias do Rio de Janeiro 
no que diz respeito aos 
serviços de cemitério e 
crematório”, destaca Al-
berto Brenner, admi-
nistrador do Cemité-
rio da Penitência.

Segundo Brenner, 
a primeira fase de re-
formas e construção 

de novas unidades terá investimentos 
de R$ 2,5 milhões, e o prazo estimado 
para conclusão é de seis a oito meses 
após o início das obras. “Estamos bus-
cando aprimorar cada vez mais os ser-
viços, de forma a garantir segurança, 
tranquilidade e dignidade às famílias 
nesse momento delicado e, muitas ve-
zes, inesperado que é a perda de um 
ente querido”, frisa o administrador.

Na rota do turismo
Os projetos do Cemitério da Peni-
tência não se restringem a amplia-
ção e reformas. Diversas ações estão 
programadas para datas especiais de 
2014 – como missas, apresentações 
artísticas, visitas escolares e pales-
tras no Dia das Mães, Dia dos Pais e 
Finados. “No ano passado, com a 
contratação de músico e distribuição 
de rosas para os visitantes, consegui-
mos dobrar o número de pessoas que 
vieram ao Cemitério no feriado de Fi-
nados”, comenta.

Uma das atrações programadas 
para o dia 16 de abril, ainda inédita no 
Cemitério da Penitência, é o Turismo 
Cemiterial: passeio muito comum em 
países europeus, que atrai visitantes 
de todas as partes do mundo interes-
sados em conhecer túmulos de perso-
nalidades e apreciar as obras de arte 
sacra que ornamentam os jazigos.

Fundado em 5 de março de 1875, 
o Cemitério da Penitência concentra 
uma grande reserva de obras de arte 
dos séculos XIX e XX. Ao passear 
pelas alamedas do local, o visitante faz 
uma viagem histórica ao visualizar as 
imagens dos santos sobre os jazigos 
perpétuos. “Enquanto os cemitérios 
europeus já são referência, no Brasil 
eles estão aparecendo aos poucos nos 
roteiros turísticos. Precisamos deixar 
de lado o preconceito e a superstição. 
A arte tumular revela trabalhos belíssi-
mos esculpidos em granito, mármore, 
bronze e ferro fundido. É um verda-
deiro acervo de escultura e arquitetura 
a céu aberto. E, mesmo com a amplia-
ção, vamos preservar a História, inte-
grando antigo e moderno, em harmo-
nia”, enfatiza Brenner.
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“É fácil amar os que estão longe. 
Mas nem sempre é fácil amar os 
que vivem ao nosso lado”

Madre Teresa de Calcutá

SEMEANDO O FUTURO 
com educação de qualidade

O
ferecer e estimular o acesso à educação de qualidade, 
ensinar o valor do amor à justiça e da manutenção da 
paz. Esses foram os objetivos que inspiraram a Associa-
ção Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus 

a assumir, em 2011, a administração da creche Santa Clara, 
na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

O projeto sócio-educativo Semeando o Futuro atende a 
quase 70 crianças da comunidade. Segundo Gilmar Santos, 
administrador do Hospital São Francisco na Providência de 
Deus (HSF) – mantenedor do projeto –, o objetivo é ampliar 
o atendimento para 100 alunos. “A nossa expectativa é que 
o projeto possa se expandir cada vez mais, oferecendo aos 
pais da comunidade um ambiente educativo para deixarem 
seus filhos e proporcionando a cada criança um desenvolvi-
mento integral por meio das atividades pedagógicas” destaca.

De segunda a sexta, das 8h às 17h, os alunos recebem 
aulas de Música, Teatro, Dança, Linguagem Oral, Corporal e 
Escrita, Matemática, Ciências, Psicomotricidade e Educação 
Artística. O projeto conta, ainda, com uma Brinquedoteca. 
E o crescimento educacional dos alunos já vem sendo 
percebido pelos pais. “Hoje meu filho está mais comuni-
cativo, já sabe distinguir as cores e é muito mais extro-
vertido do que antes”, observa Gabriela dos Santos, mãe 
do pequeno João Antônio. 

“Saber que meu filho é bem cuidado, para mim, já é tudo. 
Agradeço a Deus por ele estar numa creche tão maravilhosa 
sob os cuidados de uma equipe excelente”, afirma também 
Isabel Cristina da Silva Moura, mãe do aluno Samuel. 

Para se tornar parceiro do 
Projeto Semeando o Futuro – 

Creche Santa Clara –, entre em 
contato com o setor de 

administração do Hospital São 
Francisco na Providência de 
Deus pelo (21) 2571-6242. 

Você pode ajudar com doações 
financeiras, dedicando parte de 
seu tempo como um profissional 

voluntário ou ainda doando 
alimentos e outros materiais.

Ajude também a  
semear o futuro.

Ensino profissionalizante
Além do atendimento às crianças, o projeto tem como meta 
oferecer cursos para os adolescentes do Vidigal. Para que a 
iniciativa seja mantida e ampliada, entretanto, a entidade 
conta com a mobilização de pessoas e empresas. “Necessi-
tamos arrecadar alimentos, brinquedos, material de limpeza 
e escolar. A parceria com empresas visa à disponibilização 
de cursos profissionalizantes aos jovens. Se conseguirmos 
esses parceiros, nós criaremos oportunidades para aqueles 
que ainda não têm acesso à educação de qualidade e ofere-
ceremos um futuro longe do crime”, explica o diretor do 
HSF, Frei Paulo Batista.
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“O
nde houver desespero, que 
eu leve a esperança”, diz a 
oração de São Francisco. 
E é o que os freis estão fazen-

do no Haiti. Um dos projetos da mis-
são da Associação e Fraternidade Lar 
São Francisco de Assis na Providência 
de Deus, naquele país, é um centro 
para o atendimento às crianças que 
sofrem de desnutrição. Os pequenos 
que necessitam de cuidado especial  
são atendidos todos os dias por uma 
equipe multiprofissional.

Um dos pontos fortes desse aten-
dimento especial é a fórmula “multi-
mistura”, preparada no local, utili-
zando produtos disponíveis no país. 
“Aqui no Haiti, conseguimos fazer a 
fórmula com 20 itens. E com essa mis-
tura temos conseguido ótimos resul-
tados entre as crianças desnutridas. 
Inclusive a utilizamos no pão que pro-
duzimos na padaria da missão, com o 
objetivo de fortificar o alimento”, con-
ta Frei Gabriel Martins Alves, respon-
sável pela Missão Haiti. Folhas de 

mandioca e de batata-doce, 
fruta-pão, farinha de arroz, 
gergelim, sementes de abó-
bora, farinha de milho, aveia, 
canela e açafrão são alguns 
dos ingredientes da receita.

O projeto é chamado 
Semeando o Futuro e atende 

a cerca de 700 crianças, dos 2 
aos 18 anos. Além das medidas 

para aplacar a fome, a missão 
oferece aulas de violão, tambor, 
catequese, inglês, dança, tea-
tro, reforço escolar, coral de 
adolescentes e recreações di-
versas. Há atendimento médi-
co ambulatorial com clínica 
geral, ginecologia e pediatria. 

Cuidando das crianças
que sofrem de desnutrição

“Por vezes, sentimos que aquilo que 
fazemos não é senão uma gota de 
água no mar. Mas o mar seria menor 
se lhe faltasse uma gota”

Madre Teresa de Calcutá

“Também distribuímos medicamen-
tos grátis. As pessoas acampam de 
madrugada na porta da nossa casa 
para aguardar o atendimento”, diz 
Frei Gabriel. Mais de 20 mil pessoas já 
foram beneficiadas com o projeto, ins-
talado no país em 2011.

O Projeto é mantido pela Associa-
ção e Fraternidade Lar São Francisco 
de Assis na Providência de Deus com a 
ajuda de colaboradores e pessoas 
anônimas, da Cáritas do Brasil e da 
Cáritas da Itália, entre outros ben-
feitores. Em março, o Hospital São 
Francisco de Assis na Providência de 
Deus enviou ao Haiti mais um carrega-
mento de mantimentos doados por 
seus colaboradores, dessa vez com 
duas toneladas de leite.
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“Nada de vós retenhais para vós, para 
que totalmente vos acolha aquele que 
totalmente a vós se oferece”

São Francisco de Assis

U
ma celebração à boa cozinha e à solidariedade. 
Nos dias 6 e 13 de abril, a cidade de Jaci, em São 
Paulo, recebe mais uma edição de sua tradicional 
Festa do Milho. E, este ano, o evento tem um sabor 

especial: realizado pela Associação e Fraternidade Lar São 
Francisco de Assis na Providência de Deus, o festejo está 
completando 25 anos.

Mais de 30 opções de doces e salgados foram prepara-
dos por centenas de voluntários para a festa. Pamonha, 
bolo, curau, sorvete, coxinha e croquete são algumas das 
atrações do cardápio, que também conta com refeições 

25 anos alimentando  
o corpo e a alma

completas. Para esta edi-
ção, foram utilizadas cer-
ca de 120 toneladas de 
milho verde. A estimativa 
é que mais de 100 mil 
pessoas passem pelo Par-
que do Milho, nos dois 
dias de celebração.

Quem participar da 25ª Festa do Milho terá a oportu-
nidade de alimentar não apenas o corpo, mas também a 
alma. Todo o dinheiro arrecadado durante o evento será 
aplicado em obras sociais mantidas pela Associação em 

São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Pará, além da cidade 
de Porto Príncipe, capital do Haiti. Ao todo, são mais 
de 60 projetos desenvolvidos pela entidade.

“O milho se tornou para nós exemplo de solida-
riedade; grão por grão, todos unidos dentro da palha. 

Ao nos alimentarmos de suas delícias, ele nos relembra 
a importância de também fazermos a experiência da 
solidariedade”, afirma o fundador da Associação e Fra-
ternidade Lar São Francisco de Assis na Providência de 
Deus, Frei Francisco Belotti.

Brincadeiras para as crianças
Enquanto os adultos saciam a fome, os pequenos po-

dem brincar no parque infantil, com segurança e tranqui-
lidade. Outras opções de lazer são os passeios a cavalo, as 
charretes e o trenzinho. Durante a Festa do Milho, também 

serão celebradas missas.
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“É graça divina começar bem. Graça maior 
persistir na caminhada certa. Mas graça 
das graças é não desistir nunca”

Dom Helder Câmara 

N
o final de 2013, foi celebrado o Trí-
duo Vocacional, em Jaci. Na oca-
sião, houve três celebrações im-
portantes e festivas para a Fra-

ternidade São Francisco de Assis na 
Providência de Deus: a vestição dos 
noviços, a primeira profissão dos votos 
religiosos dos noviços apostólicos e a 
renovação dos votos dos demais fra-
des, além da ordenação diaconal dos 
frades Emanuel e Silvestre. 

“A Fraternidade se uniu em missão 
no Tríduo Vocacional, para celebrar 
com alegria todas as graças recebidas. 
De dois a dois, como Jesus enviava 
seus discípulos no Evangelho e como 
São Francisco partiu pelo mundo com 
seus irmãos, os frades também per-
correram toda a cidade de Jaci, anun-
ciando a Boa Nova e convidando a 
comunidade a celebrar a entrega e o 
compromisso de tantos jovens nos 

caminhos do Senhor”, conta Irmã 
Clara Berti, membro do ramo femini-
no da Fraternidade, criado em 2009.

Na primeira cerimônia, em 27 de 
dezembro, ocorreu a vestição de 17 
noviços – 11 brasileiros e seis haitia-
nos. O rito foi celebrado na Capela 
Santo Expedito pelo Guardião Geral 
da Fraternidade, Frei Francisco, e con-
celebrado pelos demais frades pa-
dres: Frei Paulo, Frei Joel e Frei Afonso. 

TRíDuO VOCACIONAL 
celebra graças recebidas

22   ser Humano |  www.franciscanosnaprovidencia.org.br

pastoral vocacional



“Um dos meus anseios de chegar ao 
infinito é a esperança de que, ao 
menos lá, as paralelas se encontrem”

Dom Helder Câmara 

Concluindo o Tríduo Vocacional, 
os freis Silvestre e Emanuel foram or-
denados diáconos, em 29 de dezem-
bro, durante celebração presidida pelo 
Bispo de Rio Preto, Dom Tomé Ferreira 
da Silva. Ser diácono é estar a serviço 
da Igreja. É mais um passo na cami-
nhada para a ordenação sacerdotal.

“A Fraternidade São Francisco de 
Assis na Providência de Deus realiza 
dois grandes encontros vocacionais 

Na celebração de vestição, os candi-
datos aceitam viver segundo as regras 
da pobreza, castidade e obediência, 
deixando para trás os velhos laços e 
hábitos, a começar pelo nome. Cada 
postulante recebe um novo nome, sob 
inspiração do Espírito Santo.

Compromisso com Cristo 
Também foi realizada, em 28 de de-
zembro, a profissão dos primeiros votos 
religiosos de oito noviços apostólicos, 
entre eles dois haitianos. A profissão 
sela o compromisso definitivo do reli-
gioso no seguimento de Cristo, ocor-
rendo após um ano de estudo (novi-
ciado canônico). Durante o rito, cele-
brado na Igreja Matriz (São Benedito), 
os demais frades renovaram a sua pro-
fissão religiosa, reafirmando o com-
promisso de seguir Jesus Cristo nos 
passos de São Francisco de Assis, se-
gundo o carisma da Fraternidade.

por ano, um feminino e outro mascu-
lino. Aqueles que se identificam e que 
percebemos que têm a intenção para 
esse movimento, a Fraternidade aco-
lhe e ajuda a iniciar sua caminhada. 
Atualmente, temos no Brasil 34 for-
mandos”, enumera Frei Carlos Burdini.

Venha ser um 
Franciscano na 

Providência de Deus!
Ser franciscano é viver e levar 

o amor para todos os 
lugares. Um amor de 

vivência, não só de palavras, 
a exemplo de São Francisco, 
e em favor do próximo. É ter 

uma vida simples e tornar 
vivo o Evangelho, a cada dia.

Se você sente o chamado de 
Deus em seu coração, entre 

em contato conosco.

Tel.: (21) 2571-6242 
Tel.: (17) 3283-9070

E-mail: fraternidade@alsf.org.br
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Ser humano é a nossa missão.

•	ALLIANZ	SAÚDE

•	AMIL

•	AMIL	PLANOS

•	ASSEFAZ

•	BNDES

•	BRADESCO	SAÚDE

•	BRASIL	CENTER	
(EMBRATEL)

•	CABERJ

•	CAMARJ

•	CAMPERJ

•	CAPESAÚDE

•	CASSI

•	CAURJ

•	CNEN

•	CVRD

•	DIX	

•	DAYMED	
(ASSISTÊNCIA	
MÉDICA	
INTERNACIONAL	
LTDA.)

•	ELETRONUCLEAR	
(NUCLEN)

•	ELETROS	SAÚDE

•	EMBRATEL

•	FIO	PREV

•	FURNAS

•	GAMA

•	GOLDEN	CROSS

•	INB

•	INTEGRAL	SAÚDE

•	IPALERJ

•	MEDISERVICE

•	MARÍTIMA	SAÚDE

•	NOTRE	DAME

•	NÚCLEOS	SAÚDE

•	NUCLEP

•	OMINT	

•	PAME	S/C

•	PETROBRAS

•	PETROBRAS	BR

•	PLAN	ASSISTE

•	PORTO	SAÚDE		
REAL	GRANDEZA

•	SÃO	MARTINHO

•	SUL	AMÉRICA

•	TELOS

•	UNAFISCO

•	TEMPO	SAÚDE

•	UNIMED	RIO

•	UNIMED	
INTERCÂMBIO

Confira a nossa lista de operadoras Conveniadas:

Rua Conde de Bonfim, 1.033 – Tijuca  |  Tel.: (21) 2571-6242
Diretor Médico: Dr. Henrique Gomes • CRM 5266113-9

Qualidade, 
conforto e 
rapidez.

EmERgênCia 24 hoRas


