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“Antes eu rezava para mudar 
as coisas. Entendi que eu 
rezo não para mudar as 
coisas, mas para eu mudar  
e assim mudar as coisas.” 
(Madre Tereza de Calcutá)

Meu caro leitor, 

A frase de Madre Tereza, essa grande mulher que defendia o 
valor da vida sobre quaisquer circunstâncias, está muito relacio-
nada ao lema de nossa Associação São Francisco de Assis na 
Providência de Deus: “A Serviço da Vida”. É esse lema que dá 
sentido àquilo que fazemos, e, todas as vezes que olhamos para 
ele, devemos ver em nossas ações a sua concretização.

Mais do que um slogan, “A Serviço da Vida” é o nosso ca-
minho. Por isso, em todas as nossas mais de 60 obras espalha-
das pelo Brasil e também no Haiti, valorizamos a vida, desde 
antes do nascimento até o chamado à morada definitiva com 
Deus. E como expressamos esse lema? No sorriso quando aten-
demos alguém, nos cuidados com os nossos pacientes e depen-
dentes que buscam uma vida nova, na assistência aos haitianos, 
que perderam muito e procuram em nosso Lar o carinho de 
Deus, enfim em nosso dia a dia.

Cada um que vive esse lema em nossas obras (funcioná-
rios, frades e colaboradores) são essas mãos que Deus utiliza 
para ajudar os seus filhos, essa é a resposta da oração que 
Madre Tereza cita.

Se perguntassem o valor da vida de cada um – incluindo 
você e eu – para Deus, a resposta Dele já foi dita nas Escrituras: 
“Eu troco reinos por ti” (Isaías 43,4). Deus deu o seu único filho 
por mim e por ti. Somos inestimáveis aos olhos Dele, é por isso 
que a Associação São Francisco de Assis na Providência de Deus 
busca cuidar com excelência da VIDA!

O valor da vida é o tema de uma das matérias que trazemos 
para você nesta edição da Revista Ser Humano. Nas próximas 
páginas, você também vai encontrar informações importantes 
para a sua saúde e uma entrevista com o ator Thiago Martins, da 
TV Globo, que está nos apoiando em uma campanha que bene-
ficiará dezenas de crianças na Creche Santa Clara, no Vidigal.

Aproveite a leitura!
Paz e Bem! 

Frei Francisco Belotti  
Superintendente do Hospital São Francisco na  

Providência de Deus e fundador da Associação  
São Francisco de Assis na Providência de Deus.
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santa clara

a voz do paciente

Amor que surgiu na infância

GENEROSIDADE E DOAÇÃO
Venho, por meio desta, agradecer 
todo o empenho realizado com 
maestria pela técnica do CTI Cristiane 
Lopes. Estou internada no CTI C e 
fiquei aos seus cuidados. Cristiane 
apresentou uma postura adequada, 
tendo por base na realização de sua 
função o respeito, a generosidade, o 
carinho, o amor e a doação. Ela é um 
anjo na vida de todos que precisam. 
– Danielle Batista

UNIDADE CORONARIANA
A família de Latife da Silva Mello 
vem agradecer muito aos queridos 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e demais funcionários 
da Unidade Coronariana, pelo carinho 
e a alegria que proporcionaram a 
nossa querida mãe, avó e bisavó.  
Ela “curtiu” a estada graças ao 
ambiente acolhedor que vocês 
proporcionaram. Muito obrigada! 

EXEMPLO PARA TODOS
Quero parabenizar a equipe do 6º 
andar, onde minha mãe ficou internada. 
Todos os auxiliares de enfermagem  
e os enfermeiros demonstraram 
capacitação e preocupação com o 
bem-estar da paciente. Deixo meu 
agradecimento pela dedicação e 
anseio que os demais setores sigam 
esse modelo de atendimento.  
– Aline Muniz de Oliveira

MÉDICOS DE EXCELÊNCIA
Além de seres humanos maravilhosos, 
a Dra. Graziela, do CTI, e o  
Dr. Fernando Figueira, neurologista, 
são profissionais de primeira linha. 
Agradeço a Deus por tê-los colocado 
em nossos caminhos. Agradeço 
também o carinho e a atenção da 
irmã Lourdes e de toda a equipe do 
12º andar. Que Deus esteja sempre 
presente! – Sonia Maria C. de Souza

CUIDAR É DOM DE DEUS
Expresso minha gratidão pelo 
atendimento acolhedor em todos  
os momentos. Obrigado à equipe  
do plantão: enfermeira Flávia, 
Simone, Márcio, Adelita e Lucimara. 
Os colaboradores da limpeza e da 
rouparia também foram muito 
atenciosos. Continuem com a 
qualidade e a humanidade para com 
todos os necessitados. Assim nos 
ensina o Evangelho do nosso Senhor 
Jesus Cristo. Tatiana 
(coordenadora adminis-
trativa), Gabriela e 
Natália (psicólogas), 
Ester (terapeuta) e 
Luciana (assistente 
social) também são 
funcionárias exem-
plares. – Gustavo 
Correia de Souza

F
oi quando ainda era uma criança, visitando a farmá-
cia de manipulação da tia, que Luiza Fajardo teve o 
primeiro contato com aquela que viria a ser a sua pro-
fissão. Na época, ainda não sabia que iria cursar 

Farmácia. “Foi só na faculdade que descobri que real-
mente tinha aptidão. Estabeleci como meta atuar na 
área de gestão hospitalar e segui em frente”, diz 
Luiza, coordenadora de Farmácia do Hospital São 
Francisco na Providência de Deus (HSF).

Hoje, além de coordenar cerca de 80 funcio-
nários – dos quais 10 são farmacêuticos – e de 
integrar a equipe de Gestão do HSF, Luiza tam-
bém ajuda a construir a história da Asso-
ciação São Francisco de Assis na Provi-
dência de Deus. Em junho, viajou para 
Uberaba para assessorar o setor de 
Farmácia de outra unidade: o Hospi-
tal e Maternidade São Domingos, 
promovendo o aprimoramento das 
rotinas. “Passamos uma visão ge-
rencial, mas, principalmente, concei-
tos de humanização. É fundamental 

que todos estejam cientes de que não se gere apenas um 
negócio, mas também pessoas”, ressalta.

Os conceitos de humanização e qualidade, valores 
fundamentais em todos os serviços do HSF, estão na 

rotina da farmacêutica. Para ela, esse é o segredo 
para manter a coesão e a harmonia em um am-
biente hospitalar, onde todos dependem uns dos 
outros. “O ingrediente fundamental para que 
um hospital funcione com excelência é a gestão 
integrada. Para isso, é importante se mostrar 
acessível tanto para os funcionários quanto para 

os pacientes, e transmitir transparência e con-
fiança nessa relação”, garante.  

A menina que passeava pela farmácia 
da tia, hoje é uma profissional experiente e 
muito competente no que faz. E ela não 
pretende parar por aí. Além do MBA em 
Gestão do Serviço em Saúde, Acredita-
ção e Auditoria, já concluído, sua nova 
meta é realizar um Mestrado na área de 
Gestão de Farmácia Hospitalar, buscan-
do se aperfeiçoar ainda mais. 
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A luz do Evangelho é guia para 
toda pessoa que se puser a 
serviço da civilização do amor.

Papa Francisco

T
oda grande empresa que se pre-
ocupa em manter um bom rela-
cionamento com seus clientes 
possui um setor de Ouvidoria. 

Por meio dele, o cliente pode manifes-
tar sugestões, pedir informações ou, 
até mesmo, registrar alguma reclama-
ção que ajude no aprimoramento dos 
serviços prestados. Pensando nessa 
importante relação entre o cidadão e 
a instituição é que o Hospital São 
Francisco de Assis na Providência de 
Deus (HSF) também abriu esse espaço. 
“A nossa instituição tem muitos fun-
cionários e um grande fluxo de pa-
cientes. Por isso, a Ouvidoria é impor-
tante pois funciona como um meio 
eficaz para as pessoas se comunica-
rem com o HSF”, diz Angela Giroto, 
responsável pelo setor.

A Ouvidoria busca assegurar os 
direitos do cidadão, respondendo 
com clareza todas as informações soli-
citadas. “Os maiores beneficiários do 
serviço de Ouvidoria do HSF são o fa-
miliar e o paciente. Aqui, nós acolhe-
mos essas pessoas e mostramos que 
estamos dispostos a ajudar, da melhor 
maneira e o mais breve possível. O pri-
mordial nesse tipo de trabalho é saber 
ouvir e querer ajudar quem recorre a 
nós”, ressalta Angela.

Ouvidoria: comunicação 
entre o HSF e o cliente

Após receber as dúvidas, reclama-
ções ou sugestões, a Ouvidoria analisa 
as mensagens e as encaminha para os 
setores responsáveis. Quando se trata 
de uma reclamação, o departamento 
recomenda, ainda, medidas possíveis 
para a solução ou a prevenção 
de falhas. Em seguida, a Ouvi-
doria comunica o parecer ao 
cliente. “Funcionamos como 
um canal mais humano de 
interlocução entre a direção 
do Hospital e o seu públi-
co. Nosso atendimento 
é focado no respeito e 
na humanização, sem-
pre”, destaca a respon-
sável pelo setor.

Diariamente, são realizados em 
torno de dez atendimentos, mas o 
número varia de acordo com a quan-
tidade de pacientes internados no 
Hospital. O tempo de atendimento 
também depende da complexidade 

de cada caso e, após a finalização, 
há uma pesquisa de satisfação. 
“É importante ressaltar que nós 
não recebemos somente recla-
mações. Muitos elogios che-

gam até nós e é gratificante 
saber que estamos no 

caminho certo, rumo a 
uma excelência cada 

vez maior no aten-
dimento”, come-

mora Angela.

Serviço de Ouvidoria do HSF
Dias e horários de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 8h 
às 18h, e nas sextas-feiras, das 8h às 17h.

Você pode falar com a Ouvidoria pelo telefone (21) 2571-6242 (ramal 
2050), pelo e-mail ouvidoria.hsf@alsf.org.br ou pessoalmente, no 
andar térreo do Hospital (Rua Conde de Bonfim 1.033, Tijuca).

Aos sábados, domingos, feriados, e no horário noturno, 
o atendimento é realizado pelo Plantão Administrativo 
(ramal 2214), situado na Recepção do prédio principal.
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Arquidiocese de 
Maringá realiza 
campanha em prol 
da Missão Haiti – PR
A campanha “Alimente a Esperan-
ça – ajude o Haiti”, realizada pela 
Arquidiocese de Maringá, arreca-
dou cerca de 150 toneladas de ali-
mentos para a Missão que a Asso-
ciação mantém no país mais pobre 
das Américas. A campanha contou 
com a parceria da ARAS/Cáritas de 
Maringá, e aconteceu entre os dias 
21 de junho e 19 de julho.

Além dos mantimentos, a Missão 
Haiti ganhou maquinário para a 
instalação de uma padaria e um 
consultório odontológico completo. 
Parte das doações já está a caminho 
da capital Porto Príncipe, com o 
apoio logístico do Exército brasileiro. 
A Missão Haiti tem o objetivo de 
oferecer saúde, educação, alimenta-
ção e amor às vítimas do terremoto 
que destruiu o país em 2010, levan-
do mais de 300 mil pessoas à morte.

HR de Presidente Prudente  
ganha Prêmio TOP of Mind – SP
O Hospital Regional de Presidente Prudente “Doutor Domingos Leonardo 
Cerávolo” foi ganhador do prêmio Top Of Mind – 2015 na categoria Hospital 
pelo segundo ano consecutivo. O Top of Mind está em sua sétima edição e 
conta com 41 categorias. A pesquisa é realizada por alunos e professores dos 
cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Universidade do Oeste 
Paulista (Unoeste) e premia as marcas mais lembradas pela população.

Unoeste firma 
parceria em prol do 
Projeto Semeando 
o Futuro – SP
A Universidade do Oeste Paulista 
(Unoeste), por meio da Faculdade de 
Medicina de Presidente Prudente, 
firmou uma parceria com a Associa-
ção e Fraternidade São Francisco de 
Assis na Providência de Deus em 
prol do Projeto Semeando o Futuro 
“Núcleo Educacional Santo Afonso 
na Providência de Deus” em Porto 
Primavera, no município de Rosana. 
No evento de assinatura da parceria, 
foi reafirmado também o apoio da 
Prefeitura Municipal. 
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Hospital 9 de Abril promove 
mutirões de cirurgias – PA
O Hospital 9 de Abril na Providência de Deus, em Juruti, promoveu dois 
mutirões de cirurgias em junho e julho. Ao todo, foram realizados mais 
de 200 procedimentos de pequena e média complexidades, atendendo à 
demanda da população ribeirinha que, durante anos, não dispunha de 
serviços de saúde no município. 

Para que as ações fossem possíveis, equipes médicas do Ambulatório de 
Especialidades e do Hospital João Paulo II (São José do Rio Preto), e do 
Hospital Universitário São Francisco (Bragança Paulista), seguiram até o 
Pará. A ação teve, ainda, o apoio da Prefeitura de Juruti. O Hospital 9 de 
Abril na Providência de Deus foi construído pela empresa mineradora Al-
coa, em parceria com a Prefeitura, e é administrado há poucos meses pela 
Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Novo Centro Cirúrgico em Rosana/SP
O novo Centro Cirúrgico do Hospital Estadual Porto Primavera já está funcio-
nando. O espaço tem capacidade para realizar até 115 procedimentos por mês, 
entre cirurgias de pequena e média complexidades.

A cerimônia de inauguração 
teve a participação do presiden-
te nato da Associação São Fran-
cisco de Assis na Providência de 
Deus, Frei Francisco Belotti, da 
prefeita de Rosana, Sandra Apa-
recida de Souza Kasai, e de pa-
cientes e colaboradores.

Na ocasião, foi inaugurado tam-
bém o Serviço de Endoscopia e 
Colonoscopia da unidade, des-
tinado ao atendimento dos pa-
cientes internados e, gradati-
vamente, à população em geral. 
A cerimônia contou, ainda, 
com a entrega da nova ambu-
lância, cedida ao hospital pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo. 

Hospital Regional 
de Ilha Solteira/SP 
inaugura CTI
O Hospital Regional de Ilha Sol-
teira inaugurou em setembro um 
moderno Centro de Tratamento 
Intensivo com 10 leitos para aten-
dimentos de alta complexidade. 
Além do CTI, a unidade passou a 
contar também com um setor de 
imagem equipado com aparelhos 
de raios-x, ultrassonografia, ma-
mografia e tomografia.
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30 anos da Associação e Fraternidade – SP
A Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus já 
iniciou os preparativos para a celebração de seus 30 anos de trabalho pelo 
bem daqueles que mais precisam. Um trabalho baseado na fraternidade e na 
caridade, seguindo os passos de São Francisco de Assis, nas pegadas de Jesus.

A comemoração acontece no dia 2 de outubro, com celebração, às 20h, de 
uma Santa Missa em ação de graças e homenagem com show da Banda 
Palace. O local do evento é o Celeiro da Vida, em Jaci, São Paulo, cidade 
onde o trabalho da Associação e Fraternidade começou e onde funciona 
sua sede administrativa.

Hospita-Lar Nossa Senhora  
das Graças ganha sistema  
de aquecimento solar – SP
A Associação São Francisco de Assis na Providência de 
Deus, em parceria com o Rotary Club SJRP Novo Cente-
nário, concluiu o projeto de instalação de um sistema de 
aquecimento solar no Hospita-Lar Nossa Senhora das 
Graças, em São José do Rio Preto. O sistema represen-
tará uma economia de 30% a 35%, em média, do valor 
da conta de energia elétrica da unidade de saúde, além 
de preservar o meio ambiente. 

O Hospita-Lar é um hospital especializado no acolhi-
mento e atendimento de pessoas idosas portadoras de 
deficiências moderadas ou graves, fora de possibilidade 
terapêutica (FPT). A unidade tem capacidade para aten-
dimento de até 150 pacientes.

11 anos do Restaurante 
Bom Prato em São José  
do Rio Preto/SP
O Bom Prato de São José do Rio Preto, administrado 
pela Associação São Francisco de Assis na Providência 
de Deus, completou 11 anos de existência e a comemo-
ração contou com uma refeição especial. No cardápio, 
além de muito carinho, arroz, feijão, pãozinho, pernil ao 
molho de abacaxi, farofa, salada de couve, suco de gua-
raná e, de sobremesa – é claro – bolo de aniversário.
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A vida humana é sagrada e 
inviolável em cada momento da 
sua existência, inclusive na fase 
inicial que precede o nascimento.

São João Paulo II

CAM: 
pelo direito à

vida
O 

bem mais precioso e funda-
mental de todo ser humano é 
a vida de forma plena e digna. 
As pessoas têm valor e identi-

dade antes mesmo de nascer. No livro 
de Jeremias, há uma passagem que 
diz: “Antes que eu te formasse no 
ventre te conheci, e antes que saísses 
da mãe te santifiquei”. Deus está pre-
sente e ama cada pessoa desde o 
momento da fecundação, antes até 
da formação no útero da mãe. Para 
os cristãos, é nesse momento que se 
dá o início da vida.

Por vezes, contudo, os obstácu-
los do caminho podem levar as ges-

tantes a questionar essa verdade; algu-
mas delas, abaladas emocionalmente, 
diante de problemas que parecem 
sem solução, decidem interromper a 
gravidez, como resposta para as difi-
culdades. Para ajudar e orientar essas 
mulheres, o Hospital São Francisco na 
Providência de Deus (HSF) oferece um 
serviço especializado, em parceria com 
o Centro de Ajuda à Mulher (CAM).

A parceria se concretizou por um 
objetivo que ambas as instituições têm 
em comum: prestar atendimento ex-
clusivo e acolhedor a essas mulheres, 
num momento tão difícil e delicado. 
“Frei Paulo Batista, diretor do HSF, 
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Apenas um raio de sol 
é suficiente para 
afastar várias sombras.

São Francisco de Assis

“Eu ainda estava no ventre materno,  
e Javé me chamou; eu ainda estava  
nas entranhas de minha mãe, e Ele 
pronunciou o meu nome.” Isaías 49:1

conheceu nosso projeto e entendeu 
que ele está dentro da missão da 
Associação São Francisco de Assis na 
Providência de Deus, com o foco no 
ser humano de forma integral. Somos 
gratos a ele e ao Frei Francisco pela 
acolhida, pois sabemos o quanto é 
importante termos uma casa. Estamos 
honrados em fazer parte dessa famí-
lia e esperamos contribuir olhando o 
próximo em sua totalidade, ressal-
tando sua dignidade”, afirma Vanes-
sa Basoni, diretora do CAM no Rio 
de Janeiro.

Para salvar vidas, o CAM oferece à 
gestante que procura o aborto uma 
orientação pessoal, familiar e espiri-
tual. O atendimento é feito presencial-
mente. “Fazemos acompanhamento 
individual e buscamos auxiliar, quando 
necessário, com despesas, alimenta-
ção, testes de gravidez, ultrassom e 
enxoval. Proporcionamos, ainda, ofici-
nas de aprendizado para geração de 
renda e encaminhamento ao mercado 
de trabalho”, explica Vanessa.

O amparo espiritual é um pilar 
muito importante desse trabalho. 
É por meio dele que a mulher assistida 
consegue restaurar a fé em Deus e a 
crença na vida, encontrando forças 
para superar os obstáculos da jornada. 
Como diz a canção “Noites Traiçoei-
ras”, regravada por Padre Marcelo 
Rossi: “E ainda se vier noite traiçoeira, 
se a cruz pesada for, Cristo estará con-
tigo. O mundo pode até fazer você 
chorar, mas Deus te quer sorrindo”.

Equipe multidisciplinar
No Rio, são realizados, em média, dez 
atendimentos por mês. “Temos um 
sacerdote como nosso diretor espiri-
tual e contamos com uma equipe 
composta por uma rede de profissio-
nais das mais diversas áreas, que in-
cluem psicólogos, advogados, médi-
cos, entre outros”, afirma, ainda, a di-
retora do CAM. Nas outras cinco uni-
dades espalhadas pelo país, esse 
número alcança a marca de 100 aten-
dimentos mensais. “No ano passado, 

atendemos 1.850 mulheres. Assisti-
mos o nascimento de centenas de be-
bês e isso nos encanta e emociona. 
Nosso trabalho – feito para a mulher 
que tem uma gravidez indesejada – 
ajuda a restaurar a dignidade dessas 
gestantes”, comemora.

Vanessa destaca que a meta é am-
pliar a rede do CAM e, dessa forma, 
aumentar o número de atendimentos a 
fim de mudar mais realidades. “O pro-
jeto nos mostra que é possível fazer 
muito mais pelo próximo. Temos a sen-
sibilidade de ouvir e ajudar no que está 
ao nosso alcance. Todos os atendi-
mentos realizados pelo CAM no Brasil 
e, em particular, no Rio de Janeiro, são 
fruto de um trabalho focado no ser hu-
mano e não nas estatísticas. Não nos 
preocupamos com números, mas sim 
com as pessoas: essa é a nossa missão! 
Estamos à disposição para atender, 
ouvir, conscientizar a todas que vierem 
até nós”, finaliza Vanessa Basoni.

Membros da equipe do CAM: Maria Aparecida da Silva, Padre Antônio Augusto,  
Vanessa Basoni Pacheco, Magda e Jorge Serrano e Padre Hélio Luciano

Cuidado que  
se multiplica
O Centro de Ajuda à Mulher 
(CAM) foi criado no México em 
1989 com a bênção da Igreja 
Católica. Rapidamente, o pro-
jeto se estendeu por toda a 
América Latina, inaugurando 
93 centros em vários países, in-
cluindo o Brasil. No nosso país, 
há cinco Centros de Ajuda fun-
cionando nas cidades de São 
Paulo, Florianópolis, Piracicaba, 
Itaperuna e no Rio de Janeiro. 
Nesses centros, equipes espe-
cializadas orientam as gestan-
tes quanto aos riscos de saúde 
provenientes do aborto, levan-
do em consideração alternati-
vas para manter a gravidez ou 
para que estejam em condições 
de tomar uma decisão respon-
sável a esse respeito.

www.hospitalsaofranciscorj.com.br  |  ser Humano   9 

direito à vida



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.

Tenha Jesus Cristo em seu 
coração e todas as cruzes 
do mundo parecerão rosas.

São Padre Pio de Pietrelcina

N
um sentido amplo, os procedi-
mentos minimamente invasivos 
são aqueles que agridem muito 
pouco os tecidos durante sua 

realização, resultando em um tempo 
de internação mais curto e em uma 
recuperação pós-cirúrgica mais rápida 
para o paciente. O surgimento de téc-
nicas minimamente invasivas, como a 
cirurgia endovascular, revolucionou a 
Medicina nas últimas décadas.

Como o nome indica, endovas-
cular significa no interior (endo) dos 
vasos sanguíneos (vascular). Por meio 
de equipamentos de última geração, o 
cirurgião vascular consegue navegar 
com segurança por dentro da rede de 
vasos sanguíneos que percorre todo o 
organismo, para realizar diagnósticos 
ou tratamentos.

Dessa forma, para se acessar um 
vaso no abdome ou no tórax, por 
exemplo, realiza-se a punção de um 
vaso à distância, usualmente na virilha 

ou no braço. Desse local, catéteres, 
balões, stents ou outros dispositivos 
terapêuticos são levados ao local 
que precisa ser tratado. Todo o pro-
cesso é monitorado por meio de 
imagens altamente precisas, em mo-
dernos monitores.

Atualmente, a cirurgia endovas-
cular é a primeira escolha para trata-
mento de diversas doenças, como os 
aneurismas (dilatações em áreas frá-
geis dos vasos sanguíneos). Há maior 
conforto do paciente, segurança para 
realização do procedimento e melhor 
gestão porque, como já mencionado, 
o paciente fica muito menos tempo 
internado, recupera-se e retoma suas 
atividades rapidamente.

No Hospital São Francisco de Assis 
na Providência de Deus (HSF), a segu-
rança dos procedimentos é reforça-
da, ainda, pela estrutura do recém-
-reformado Centro Cirúrgico, que é 
equipado para procedimentos de alta 

Por  
JOSÉ MARCOS 
BRAz
Chefe do Serviço 
de Cirurgia 
Vascular do HSF

complexidade. Somente nos últimos 
dois meses, foram realizadas 133 cirur-
gias endovasculares no Hospital.

90% dos procedimentos
Com os avanços tecnológicos e cien-
tíficos, cerca de 90% dos procedi-
mentos vasculares já podem ser reali-
zados por via endovascular. No esteio 
desses avanços ainda é possível que 
sejam tratados tumores, tendo como 
exemplo comum os miomas uterinos. 
São tratáveis também as varizes e ou-
tros problemas vasculares. Para as va-
rizes pélvicas – que são grandes dila-
tações das veias pélvicas ao redor de 

Cirurgia endovascular:
mais segurança,  
melhor recuperação
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consultórios
 • cardiologia
 • clínica médica
 • clínica da dor
 • dermatologia
 • gastroenterologia
 • geriatria
 • gerontologia 
 • ginecologia 
 • Hematologia 

outros sErviços
 • anestesiologia
 • Broncoscopia
 • Endoscopia
 • colonoscopia
 • cprE
 • Hemodiálise
 • Hemodinâmica
 • unidade coronariana 
 • Emergência 24 horas

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

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

útero, ovário, reto e bexiga – pode-se 
realizar a técnica de embolização. 
Para as varizes nas pernas, a cirurgia 
a laser e a radiofrequência ainda são 
técnicas de escolha, mas cada vez 
mais se pesquisam outras maneiras de 
intervenção (uma possível colocação 
de válvulas venosas para impedir o 
refluxo sanguíneo), e o método recen-
te pode apresentar uma boa alter-
nativa para o futuro.

Apesar de ser usada em diversos 
tipos de tratamentos antes realizados 

apenas por meio do método tradi-
cional, a cirurgia endovascular ainda 
não substitui todos os procedimentos 
cirúrgicos. Ela é indicada para qual-
quer paciente que necessite de trata-
mento de lesões arteriais ou venosas, 
principalmente aqueles com idade 
avançada e risco cirúrgico proibitivo, 
em que a cirurgia convencional seria 
desaconselhada pelo alto risco. Vale 
ressaltar que, antes da cirurgia, é feito 
um planejamento cuidadoso, a partir 
da utilização de avançados exames, 
como a tomografia tridimensional.

Para concluir, as vantagens dos 
procedimentos minimamente invasi-
vos sobre a cirurgia convencional são 

que, quando bem indicados, per-
mitem tratar com a mesma eficá-

cia, porém com menores riscos 
de complicação, maior con-

forto, menor porte anes-
tésico, menor tempo de 
recuperação e, na maioria 
das vezes, sem grandes 
cortes e cicatrizes. A cons-
tante evolução dos mate-

riais e aprimoramento da 
técnica permitem oferecer 

opções terapêuticas eficazes 
e cada vez menos agressivas, 

ampliando progressivamente o 
bem-estar do paciente.

Atualmente, a cirurgia endovascular é a 
primeira escolha para tratamento de 

diversas doenças, como os aneurismas

É viva a Palavra quando 
são as obras que falam.

Santo Antônio
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U
m grupo se reúne em frente a um cruzeiro de madeira, 
recém-fincado no terreno ainda árido. Celebram com 
uma Santa Missa o começo de uma história que floresce-
rá ali, naquela terra, e depois em tantas outras, oferecen-

do frutos de Alegria, Paz e Bem. A luz elétrica acabara de ser liga-
da e a casa ainda não havia sido construída. Mas o caminho já 
estava traçado no coração do Pai. Surgia ali, naquele 4 de outubro 
de 1985, a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na 
Providência de Deus.

Tudo começou com o sonho de um jovem padre, enviado para 
exercer o sacerdócio em Jaci, interior de São Paulo. Ordenado aos 
24 anos, Padre Nélio Joel Angeli Belotti – o Frei Francisco – queria 
transformar realidades levando o Evangelho a quem mais precisa-
va. Para isso, muniu-se não só de palavras, mas da disposição para 
o trabalho e da fé na Providência Divina. Mobilizou a comunidade 
e, com a ajuda de doações, criou um serviço para tratamento de 
dependentes químicos: O Grupo de Apoio aos Toxicomaníacos e 
Alcoólicos (Grata), inicialmente com dez integrantes.

Passados 30 anos, a Obra cresceu e se diversificou. Hoje, a 
Associação administra mais de 60 ações assistenciais em cinco es-
tados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e 
Pará) e no Haiti, e conta com mais de 15 mil colaboradores diretos 
e indiretos. “Em cada atendimento a um de nossos irmãos que a 
sociedade marginaliza, doamos nossas vidas para repetir o abraço 
de São Francisco de Assis no leproso do nosso século. Se naquela 
época, a lepra era o símbolo maior da exclusão, hoje os motivos 
são outros, como a miséria e as drogas”, explica Frei Francisco.

Nesse aniversário de 30 anos, a Associação e Fraternidade São 
Francisco de Assis na Providência de Deus tem muitos motivos 
para comemorar!

A SERVIçO DA 

VIDA

A cortesia é irmã da caridade, que 
apaga o ódio e fomenta o amor.

São Francisco de Assis

Frei Francisco celebra Missa de inauguração da Casa da 
Herança: 1ª obra da Associação.

Foi nessa casa que, há 30 anos, tudo começou...

No aniversário de 30 anos da Associação e 
Fraternidade São Francisco de Assis na Providência 
de Deus, conheça um pouco da história dessa 
entidade filantrópica cristã dedicada a acolher, 
cuidar e servir àqueles que mais necessitam!
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“O compromisso da 
Associação é levar não 
só atendimento físico, 
mas também a Alegria 
e o Amor de Deus para 

aquelas pessoas que 
vivem em grande 

desamparo”
Frei Francisco Belotti

ESTAMOS  
EM FESTA!
 16 Hospitais Gerais

 4 Hospitais Específicos

 10 Comunidades Terapêuticas

 5 Ambulatórios Médicos

 2 Centros de Triagem  
Álcool e Drogas

 11 Obras Assistenciais 
(restaurantes populares, 
projetos educacionais etc.)

 2 Farmácias de Alto Custo

 6 Polos de Atenção Integral  
à Saúde Mental (PAI)

 3 Obras de Evangelização

A celebração da Eucaristia não é só o 
dever mais sagrado, mas, sobretudo, 
a necessidade mais profunda da alma.

São João Paulo II
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+ 3 milhões de 
atendimentos no Haiti
Desde fevereiro de 2011, a Missão Haiti já realizou 
mais de 3 milhões de atendimentos, oferecendo 
esperança de uma vida melhor à população do país 
mais pobre das Américas. O projeto acolhe crianças, 

gestantes e seus familiares, que recebem 
atendimento médico e alimentação, além de 

participarem de atividades educativas e de evangelização.

A Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na 
Providência de Deus também mantém uma Missão nas 
cidades de Óbidos e Juruti, no Pará, onde administra  

dois hospitais para atendimento aos ribeirinhos.  
O trabalho atende ao chamado do Papa Francisco,  

que conclamou a Igreja a abraçar a Amazônia. 

Uma história de Amor ao próximo

+ 3 mil leitos 
Entre grandes e médios hospitais 

e serviços especializados,  
a Associação e Fraternidade São 
Francisco de Assis na Providência 

de Deus administra mais de 3 mil 
leitos hospitalares. Em todas as 

obras, o carinho e o acolhimento aos pacientes, além  
da eficiência técnica, são as marcas do atendimento. 

A Associação oferece, ainda, quase 800 leitos  
para tratamento de dependentes químicos e mais de  
450 leitos para idosos e pessoas com deficiência.

Deus ama os humildes. Quando vivemos 
com humildade, Ele transforma os nossos 
pequenos esforços e faz coisas grandes.

Papa Francisco
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+ 10 mil 
atendimentos 

em Sáude 
Mental

Cuidar da Saúde Mental também 
é um dos focos do trabalho da 
Associação e Fraternidade São 

Francisco de Assis na Providência 
de Deus. Ao todo, são 6 Polos de 
Atenção Integral à Saúde Mental 
(PAI), totalizando mais de 10 mil 

atendimentos ao ano em 
prevenção, acolhimento 

emergencial, tratamento e 
acompanhamento contínuo.

Uma história de Amor ao próximo
+ 1,2 milhão  

de atendimentos 
Anualmente mais de 1,2 milhão  

de pessoas são atendidas em  
todas as obras mantidas pela 

Associação no Brasil. 

Em média, as unidades oferecem  
650 mil atendimentos em Urgência  

e Emergência, 500 mil atendimentos 
ambulatoriais e 120 mil consultas em 
Oftalmologia por ano, sem considerar  

os mais de 2 mil atendimentos  
em Odontologia Hospitalar.

+ 10 mil  
nascimentos  

por ano 
As maternidades 

administradas pela Associação 
trazem ao mundo, com 
conforto e segurança, 

mais de 10 mil  
crianças por ano.  

São 11 unidades  
com estrutura  

completa e equipes 
acolhedoras.

Conduza-me, Senhor, pela Tua via, e eu 
caminharei na Tua verdade. Alegre-se 
o meu coração no temor do Teu nome

São Boaventura
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Feliz de quem entende 
que é preciso mudar muito 
para ser sempre o mesmo.

Dom Hélder Câmara

O ator Thiago Martins está apadrinhando uma campanha em prol da Creche Santa 
Clara, no Vidigal. Thiago foi aluno da instituição, administrada pela Associação e 
Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Nesta entrevista exclusiva 
para a Revista Ser Humano, ele conta um pouco sobre essa história. 

Construindo novos

SONHOS
O 

projeto socioeducativo Seme-
ando o Futuro – Creche Santa 
Clara na Providência de Deus, 
no Vidigal, está realizando 

uma campanha para arrecadar mate-
rial de construção para reforma do 
local. O padrinho do projeto é o ator 
Thiago Martins, ex-aluno da institui-
ção, que vestiu a camisa “Sou amigo 
da Creche” em prol desse objetivo. 
“Eu me lembro da minha infância na 
creche e quando me convidaram para 
fazer a campanha eu aceitei na hora 
porque a creche fez parte da minha 
infância e vai continuar fazendo. Lá foi 
um lugar meio mágico na minha vida”, 
relembra o ator, que recentemente 
interpretou o personagem Diogo da 
novela Babilônia, da TV Globo.

Thiago ainda mantém contato 
com a professora e amigos da época 
em que estudou na creche. “Até hoje 
eu tenho vínculos com a tia Linda, tam-
bém com os amigos que estudaram 
comigo”, conta o ator. As boas recor-
dações fazem parte da vida do artista. 
“Tenho ótimas lembranças como a 
corrida de pneu e as visitas às institui-
ções católicas. Isso marcou muito a 
minha vida. Ter uma creche desse ní-
vel no Vidigal ajuda não só as crianças, 
mas também as famílias de lá”.

O ator afirma que o fato de ter nascido e estuda-
do em uma escola de comunidade não o faz dife-
rente de ninguém. “Acho que os sonhos, as von-
tades, as conquistas e as derrotas são as 
mesmas, mas a gente tem que estar sempre de 
cabeça erguida e agarrar as oportunidades”, 
ressalta Thiago. E ele faz um convite às pessoas 
de toda a cidade a ajudar a manter viva essa 
instituição que promove o bem. “Se cada um fi-
zer a sua parte, a gente consegue mudar um 
país. Então, pequenos gestos fazem a diferença. 
Vamos ajudar a creche a alcançar essa meta para 
que a campanha seja um sucesso”.

Juntos somos mais fortes
Para ampliar o número de vagas, ex-
pandir o projeto pedagógico e es-
tender o atendimento aos jovens, 
a Creche Santa Clara na Providên-
cia de Deus necessita de doações 
de pessoas e empresas dispos-
tas a colaborar com a iniciativa. 
A diretora da creche, Dircilene 
Braga, diz que o local ne-
cessita de uma reforma 
total, principalmente 
no espaço desativado 
devido às infiltrações 
provenientes de uma 
enchente ocorrida em 
novembro de 2008. 
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“Por conta desse incidente, deixamos de realizar diver-
sas atividades pedagógicas e culturais e tivemos que 
recusar mais alunos”, afirma Dircilene.

Atualmente, o espaço tem oito salas disponí-
veis para receber as crianças. De acordo com 
Dircilene, a reforma ajudará a ampliar o número 
de matrículas e oferecer mais espaço para de-
senvolver as aulas. “A procura é grande. Temos 
83 pessoas esperando uma vaga. Com a re-
forma, poderíamos estender o atendimento a 
mais 50 crianças”, relata.

Jesus é a Ponte entre Aquele 
que tudo pode e as criaturas 
que de tudo precisam.

Santa Clara

“Ter uma creche 
desse nível no 
Vidigal ajuda  
não só as crianças, 
mas também as 
famílias de lá” 
Thiago Martins

Dircilene Braga, diretora 
da Creche Santa Clara

Por dentro  
do PROJETO
A Creche Santa Clara atende atual-
mente 72 crianças, de 7 meses a 6 
anos. O objetivo da creche, fundada 
em 1993, é oferecer e estimular o aces-
so à educação de qualidade, ensinando 
valores como tradição, amor, justiça e 
a manutenção da paz. A creche, que 
tem 16 funcionários entre professores, 
pessoal do administrativo, auxiliares 
de limpeza e cozinheiros, funciona em 
horário integral – das 8h às 17h, de 
segunda a sexta-feira – e fornece a ali-
mentação e o material usado nas ativi-
dades escolares das crianças. 

COMO AJUDAR
Para se tornar parceiro do Projeto Semeando o 
Futuro – Creche Santa Clara, basta entrar em con-
tato com a direção da instituição pelo telefone (21) 
2512-3747 ou com o setor de administração do Hos-
pital São Francisco na Providência de Deus no (21) 

2571-6242. É possível ajudar com mate-
riais de construção ou doações finan-
ceiras, por meio de de-
pósito bancário
(Banco do Brasil, 
agência: 3371-5, 
conta corrente: 
5504-2). Ajude a 
semear o futuro!

MATERIAIS NECESSáRIOS PARA A REFORMA
Pedra, areia, cimento, brita, massa corrida, selador, 
tinta, rejunte, piso de cerâmica, porcelanato, manta 
vinílica, chuveiros, vasos sanitários, armários e ban-
cadas de inox, soleiras e divisórias de granito, lumi-
nárias, lâmpadas, tomadas, interruptores, conduí-
tes, fiação, janelas e portas de alumínio, tijolos, 

tubulações, registros e gesso. 
As doações de materiais de construção 
podem ser entregues diretamente 
na Creche Santa Clara (Rua Benedito 
Calixto, 94, Vidigal), ou no Hospital 

São Francisco na Providência de Deus 
(Rua Conde de Bonfim 1.033, Tijuca).
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Comece fazendo o que é necessário, 
depois o que é possível, e de repente 
você estará fazendo o impossível.

São Francisco de Assis

D
esde 2011, ao assumir a admi-
nistração do HSF, a Associação 
e Fraternidade São Francisco na 
Providência de Deus vem inves-

tindo constantemente na reestrutura-
ção do complexo hospitalar: um tra-
balho baseado na fé e alegria de servir 
ao próximo. Ao longo desses quatro 
anos à frente da unidade, as obras de 
restauração dos prédios e a aquisição 

E OS INvESTIMENTOS

continuam...
de novos equipamentos vêm sendo 
prioridade dos gestores. Tudo isso 
com um único objetivo: oferecer o 
melhor tratamento em uma estrutura 
adequada aos seus pacientes. 

“Estamos realizando novas melho-
rias até o fim de 2015, que trarão mais 
conforto e comodidade aos pacientes, 
bem como melhor estrutura para que 
os médicos e outros profissionais de 

saúde possam atender com ainda 
mais excelência”, afirma Gilmar Santos, 
diretor administrativo do HSF. Entre os 
investimentos que vêm sendo realiza-
dos, destaca-se a reforma das salas do 
Centro Cirúrgico. 

“Nossas salas cirúrgicas dispõem 
do que há de mais moderno no mer-
cado tecnológico. Sete salas já foram 
entregues totalmente reformadas, 
equipadas e adequadas às normas vi-
gentes. Outras quatro salas estão em 
obras e deverão estar prontas dentro 
de dois meses. Essa é uma reforma 
grande, que envolve toda a substitui-
ção do piso, sistema de ar-condicio-

Nossas salas 
cirúrgicas dispõem  
do que há de  
mais moderno no 
mercado tecnológico

Centro Cirúrgico

18   ser Humano |  www.hospitalsaofranciscorj.com.br

investimentos



O amor de Deus é gratuito. 
Em troca, pede apenas para 
o acolhermos; nada mais.

Papa Francisco

Nosso foco constante é promover 
o bem-estar, seja por meio de um 
serviço de hotelaria qualificado, 
do excelente atendimento dos 
nossos médicos, enfermeiros, 
psicólogos etc., ou de uma 
estrutura cada vez mais completa

nado, sistema de iluminação, ventila-
ção das salas e alguns equipamentos”, 
explica o diretor administrativo.

Outras áreas do hospital também 
passam por intervenções estruturais. 
A primeira fase da reforma da cozinha 
responsável pela Nutrição dietética já 
foi concluída. O espaço conta com 
novos equipamentos e instalações, 
melhorando a logística de distribui-
ção das refeições dos pacientes e dos 
acompanhantes. O 14º e o 15º andares 
do prédio Nossa Senhora das Graças 
também estão sendo reformados  e 
contarão com apartamentos coletivos, 
individuais e suítes com sala de estar. 

Outra novidade é a troca da mo-
bília de todo o complexo hospitalar, 
com novas camas e poltronas recliná-
veis, além da reestruturação da parte 
elétrica e da subestação de energia do 
prédio São Padre Pio, onde ficam as 
Clínicas Integradas. “Em breve, conta-
remos, ainda, com um quiosque na 
Praça Papa Francisco, com café e lan-
ches, facilitando o acesso e a aproxi-
mação do HSF e de seus pacientes. 

Tudo isso irá favorecer a qualidade do 
atendimento. Nosso foco constante é 
promover o bem-estar, seja por meio 
de um serviço de hotelaria qualificado, 
do excelente atendimento dos nossos 
médicos, enfermeiros, psicólogos etc., 
ou de uma estrutura cada vez mais 
completa”, pontua Gilmar Santos.

Quarto modelo

Novas 
poltronas 

reclináveis

Obras do novo quiosque 
da Praça Papa Francisco
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Onde há amor e sabedoria, não 
tem temor e nem ignorância.

São Francisco de Assis

U
ma estrutura completa para 
atendimento a pacientes com 
transtornos psiquiátricos ou 
dependência química. Assim é 

o Polo de Atenção Integral à Saúde 
Mental (PAI) Papa Francisco na Provi-
dência de Deus, inaugurado em 2013 
pelo Papa Francisco, durante sua visi-
ta ao Brasil para a Jornada Mundial 
da Juventude. Com 2.000 m², dividi-
dos em quatro andares em um pré-
dio exclusivo do Hospital São Fran-
cisco na Providência de Deus (HSF), 

Excelência em
PSIQUIATRIA

atualmente o Serviço conta com 50 
leitos, sendo 48 de internação e 2 de 
urgência e emergência. Em breve, 
novos 20 leitos serão inaugurados.

O PAI oferece atendimento nos 
seguintes níveis de atenção à saúde 
mental: Primário (detecção e trata-
mento precoce), Secundário (trata-
mento de transtornos que necessi-
tam de atendimento especializado e 
com maior complexidade) e Terciário 
(tratamento de casos mais graves que 
exigem intervenção e cuidados inten-

sivos). Segundo a coordenadora mé-
dica do Setor, Haidê Trida Fernandes, 
a diferença do polo para as demais 
instituições está no acolhimento aos 
pacientes que apresentam outras do-
enças concomitantes. “Outros hospi-
tais e clínicas, muitas vezes, não acei-
tam esse tipo de pacientes pelos 
riscos, mas a estrutura e o quadro de 
profissionais nos dão a tranquilidade 
para atendermos a todos”, afirma.

O diretor médico do HSF, Henri-
que Gomes, concorda: “Termos um 

Equipe 
do PAI
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A paz é vossa como dom do 
Senhor, como responsabilidade 
e como desafio.

São João Paulo II

Excelência em
PSIQUIATRIA

Desde 1º de 
outubro de 2013, 
o PAI realizou:

3.637 atendimentos 
relacionados à saúde  
mental e à dependência 
química – cerca de 10 
atendimentos diários;

993 Internações – cerca 
de três internações por dia.

“Temos hoje 
uma equipe  
que valoriza  
o atendimento 
interdisciplinar”
Haidê Trida Fernandes, 
coordenadora médica

Uma das medidas terapêuticas 
adotadas pelo PAI Papa Fran-
cisco é a realização de oficinas, 
que têm impacto positivo no 
tratamento e envolvem não 
apenas pacientes, mas seus fa-
miliares. “Elas são fundamen-
tais, pois estimulam a imagina-
ção. Além disso, os pacientes 
aprendem sobre a importância 
da alimentação saudável, do 
respeito ao próximo, do esta-
belecimento de regras e limi-
tes, de conceitos religiosos. 
Nelas, muitos sintomas e sinais 
importantes ficam evidentes, 
facilitando assim a conduta e 
fazendo com que sejam trata-
dos com cada vez mais segu-
rança e de acordo com as parti-
cularidades de cada um deles”, 
reforça a coordenadora médica.

Algumas atividades:

• Dia da Beleza

• Reunião do Grupo da  
Saúde Mental

• Reunião do Grupo da 
Dependência Química

• Show de Talentos (pacientes 
dançam, cantam, recitam 
poemas e demonstram seu 
potencial para as artes)

• Nutrição (em conjunto com  
a nutricionista do Hospital, 
os pacientes desenvolvem e 
degustam receitas saudáveis)

• Artes (pintura e escultura)

• Ioga

• Reunião da Família (apoio  
e acolhimento aos 
familiares, sem a presença 
dos pacientes)

Equipe 
multiprofissional:

16 psiquiatras (médicos 
assistentes e plantonistas)

1 clínico geral

1 Terapeuta 
Ocupacional

2 Assistentes Sociais

3 psicólogas

Serviço de Psiquiatria dentro de um 
Hospital Geral nos possibilita ofere-
cer atendimento integral aos pacien-
tes, na medida em que contamos 
com UTI, Centro Cirúrgico e equipe 
médica de plantão 24h”, destaca.

A coordenadora do PAI ressalta 
também que o sucesso do projeto 
está ligado diretamente à união do 
quadro clínico e à integração do tra-
balho. “Temos hoje uma equipe que 
valoriza o atendimento interdiscipli-
nar. Além disso, interagimos diaria-
mente e, no caso de qualquer inter-
corrência durante os plantões, comu-
nicamo-nos imediatamente”. 

O Polo de Atenção Integral à Saú-
de Mental atende em convênio com 
diversas operadoras de saúde. 

OFICINAS TERAPÊUTICAS
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Pregue o Evangelho em 
todo tempo. Se necessário, 
use palavras.

São Francisco de Assis

Campeão em 

SALvAR 
vIDAS

H
á cerca de um ano, o adminis-
trador Pedro Matos, 61, desco-
briu que precisava de um trans-
plante renal. Depois de alguns 

meses de angústia e espera, o rim 
compatível foi encontrado. “A opera-
ção foi um sucesso, feita em poucas 
horas e sem qualquer sofrimento. 
Hoje, voltei à rotina e posso dizer que 
estou bem melhor do que antes de 
adoecer”, lembra. A história de Matos 
é apenas um dos casos de sucesso do 
Centro de Transplantes do Hospital 
São Francisco na Providência de Deus 
(HSF), inaugurado em 2013. “Recente-
mente, realizamos o transplante renal 
de número 500 e já ultrapassamos 
200 cirurgias de fígado nesses dois 
anos e meio”, comemora o diretor do 
HSF, Frei Paulo Batista. 

Os números expressivos coroam 
um trabalho que envolve a estrutura 
qualificada do Hospital São Francisco, 
a logística eficiente do Programa Es-
tadual de Transplantes na captação 
dos órgãos e a dedicação de equipes 
experientes, movidas pelo desejo de 
salvar vidas. “Nossos profissionais 
atuam bem próximos aos pacientes, 
desenvolvendo palestras informativas 

No mês de setembro, 
quando se celebra o  
Dia Nacional de Doação 
de Órgãos (27/09),  
o Centro de Transplantes 
do HSF tem motivos em 
dobro para comemorar:  
o serviço, desenvolvido 
em parceria com a 
Secretaria de Estado  
de Saúde, alcançou o  
2º lugar no ranking de 
unidades que mais fazem 
transplantes de rins  
no Brasil e ultrapassou  
a marca de 200 
transplantes hepáticos.

e prestando todo o apoio necessário. 
O transplante é um procedimento 
multiprofissional e dependemos de 
todos para poder funcionar com exce-
lência”, ressalta a nefrologista e coor-
denadora da Unidade de Transplante 
Renal do HSF, Deise de Boni.

Nada disso, porém, seria suficiente 
sem a solidariedade de doadores e 
familiares. “Eles são os verdadeiros 
heróis na vida de quem espera um 
transplante. A doação é o gesto maior 
de amor”, afirma, ainda, a médica. 
O coordenador da Unidade de Trans-
plante Hepático, Lúcio Pacheco, con-
corda: “O transplante, diferentemente 
de qualquer outra terapêutica, não 
acontece sem a doação. É fundamen-
tal conscientizar a sociedade da im-
portância dessa atitude. Muitas vezes, 
as pessoas só percebem o valor da do-
ação quando acontece um caso muito 
próximo”, afirma.

Outra paciente do Centro de Trans-
plantes do HSF, a empresária Jaira 
Ferreira, 64, celebra a oportunidade 
de uma vida nova, graças ao trans-
plante. Jaira teve uma complicação 
causada por uma infecção e precisou 
de um novo rim. “Procurar o Hospital 
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Fazei justiça ao fraco e ao 
órfão, procedei retamente para 
com o aflito e o desamparado.

Salmo 82, 3

TRANSPLANTES
HEPÁTICOS

216

PARABÉNS A TODOS!

“Agradecemos a todas  
as famílias pelo gesto 
fraterno de, mesmo 
diante da dor que 
representa a perda  
de um ente querido, 
doarem órgãos”
Lúcio Pacheco,  
coordenador da  
Unidade de Transplante  
Hepático.

“Doadores e familiares 
são os verdadeiros 
heróis na vida de 
quem espera um 
transplante”
Deise de Boni, 
coordenadora  
da Unidade de 
Transplante Renal.

São Francisco foi uma das melhores 
escolhas da minha vida. Só tenho 
elogios ao tratamento, à assistência 
e ao carinho que recebi da equipe mé-
dica durante essa fase”, conta. 

Trabalho integrado
Para que o Centro de Transplantes do 
HSF se tornasse referência nacional, 
o trabalho integrado dos membros 
da equipe foi fundamental. “Esse é 
um grande trabalho de equipe, solida-
riedade e companheirismo, um gran-
de esforço de todos. Todo o percurso, 
desde a captação do órgão até a ci-
rurgia tem funcionado muito bem. 
Por isso, crescemos não apenas na 
quantidade de procedimentos, mas 

também na qualidade dos resulta-
dos”, destaca o coordenador cirúrgi-
co da Unidade de Transplante Renal, 
José Maria Figueiró.

A eficiência técnica vem acom-
panhada da dedicação ao Ser Hu-
mano, que é uma das maiores mar-
cas do modelo de atendimento 
desenvolvido pelo HSF e por todas 
as outras obras da Associação e Fra-
ternidade São Francisco de Assis na 
Providência de Deus. “Tudo o que 
fazemos tem como objetivo levar 
acolhimento, carinho e amor àque-
les que mais precisam, seguindo o 
exemplo de São Francisco, que dedi-
cou sua vida ao cuidado do próximo 
e ao anúncio da Boa Nova”, conclui 
Frei Paulo Batista.

“A doação é o ato 
máximo de amor que 
uma pessoa ou uma 
família pode ter.  
O brasileiro é um povo 
muito solidário”
José Maria Figueiró,  
coordenador cirúrgico 
da Unidade de 
Transplante Renal.
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Na oração falamos com Deus; na 
boa leitura é Deus que nos fala.

São Jerônimo

Quero ser um voluntário!
Se você quer ser um voluntário, entre em conta-
to com a administração do HSF pelo telefone 
(21) 2571-6242! Precisamos de:

• Pessoas interessadas em atuar nas atividades 
educativas, sociais e religiosas;

• Profissionais da área de saúde (médicos, 
enfermeiros, dentistas e técnicos) para oferecer 
orientação e tratamento multidisciplinar.

L
evar conforto espiritual, alimen-
tação e orientação médica para 
milhares de pessoas que vivem 
em extrema pobreza. Esse é o 

objetivo dos funcionários do Hospital 
São Francisco na Providência de Deus 
(HSF) que, desde junho, estão em Mis-
são no antigo aterro sanitário de Jar-
dim Gramacho, em Duque de Caxias. 

“Tudo começou com o relato de 
um dos nossos colaboradores sobre a 
história difícil das famílias que vivem 
na região. Diante do que ele nos con-
tou, decidimos fazer uma visita e per-
cebemos que aquela realidade exigia 
algo mais de nós. ‘Ser humano’ não 
é apenas nosso lema, mas um 
compromisso de vida. Nossa 
missão é levar o Amor de 

Deus a todos, tornar visíveis aqueles 
que estão invisíveis diante da socie-
dade”, afirma o diretor geral do HSF, 
Frei Paulo Batista.

A Missão conta com atividades 
mensais, que envolvem assistência reli-
giosa, cuidados básicos de saúde, edu-
cação e recreação para as crianças. 
Além disso, as equipes oferecem orien-
tações gerais e apoio para quem busca 
uma vaga no mercado de trabalho. 
Cerca de 500 pessoas já foram atendi-
das. “Entre outras atividades, ajuda-
mos na preparação dos currículos e 
também realizamos triagens para que 

os moradores possam encontrar 
uma nova oportunidade profissio-
nal”, conta o diretor do Hospital.

Para que a missão possa 
seguir em frente, contudo, a 
Associação e Fraternidade 

São Francisco de Assis na Providência 
de Deus, que administra o HSF, está 
em busca de voluntários em diversas 
áreas. “Procuramos não apenas pro-
fissionais de saúde, mas também pes-
soas com outras formações, interes-
sadas em levar a Paz e o Bem a esses 
irmãos que vivem uma situação tão 
difícil. Junte-se a nós e seja um volun-
tário nessa corrente de solidariedade!”, 
convida Frei Paulo.

Doações
Você também pode ajudar a manter 
essa e outras missões doando alimen-
tos, roupas ou produtos de higiene 
pessoal. Basta levar sua doação para o 
Hospital São Francisco na Providência 
de Deus (HSF), que fica na Rua Conde 
do Bonfim 1.033, Tijuca/RJ. 

Mais do que um trabalho, um 
compromisso com o Ser Humano
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O Senhor não olha tanto a 
grandeza das nossas obras. Olha 
mais o amor com que são feitas.

Santa Teresa de Ávila

E
m 2002, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) definiu cuidados 
paliativos como um tratamento 
que busca a melhoria na qualida-

de de vida de pacientes e familiares 
diante de doenças que não apresen-
tem possibilidade de cura. Para ofere-
cer um atendimento mais especiali-
zado a essas pessoas, o Hospital São 
Francisco na Providência de Deus 
(HSF) inaugura, no segundo semestre 
de 2015, o Residencial Santo Antônio. 
“Inicialmente, serão 15 leitos de inter-
nação, mas a meta é ampliar o atendi-
mento para 60 pacientes, de acordo 
com a demanda”, afirma o diretor mé-
dico do HSF, Henrique Gomes.

Segundo o especialista, o setor 
envolverá uma equipe multiprofis-
sional especializada, além de contar 
com assistência religiosa: “Os pa-
cientes precisam do acompanha-

CUIDADOS 
PALIATIvOS: 
foco no 
bem-estar 
do paciente

mento constante de médicos, enfer-
meiros, fisioterapeutas, psicólogos e 
inclusive de acompanhamento espi-
ritual. O segredo está no suporte de 
uma equipe interdisciplinar expe-
riente e com vocação para o cuida-
do humanizado”, explica.

Para isso, o treinamento constante 
das equipes e o comprometimento 
dos profissionais são essenciais ao de-
senvolvimento do trabalho. “A equipe 
deve sempre estar bem interligada 
e conversando de forma franca, crian-
do com o paciente e/ou a família um 
diálogo verdadeiro e acolhedor”, res-
salta Henrique Gomes, e acrescenta: 
”A mesma intensidade de assistência 
que você dá para o paciente, deve dar 
para os acompanhantes. Não pode 
ser diferente, já que acabamos fazen-
do parte da família, durante o período 
de internação”.

Na Psicologia, o atendimento será 
diferenciado, explica a coordenadora 
do setor, Sabrina Vasconcelos: “O con-
tato será diário para todos os pacien-
tes, com orientações às famílias e à 
equipe de saúde. Nesse cenário de 
cuidados paliativos, temos que ter um 
olhar mais que especial e uma sensibi-
lidade enorme para mesclar a técnica 
e o acolhimento. A psicóloga dessa 
área realizará intervenções interdisci-
plinares com um olhar sobre o paciente 
como “um todo” (biopsicossocial), tra-
tando a história de vida de cada sujeito 
além da doença”.

Mais do que um trabalho, um 
compromisso com o Ser Humano

“O segredo está no suporte 
de uma equipe interdisciplinar 

experiente e com vocação 
para o cuidado humanizado.”

Henrique Gomes,  
diretor médico do HSF Novo quarto: mais conforto para paciente 

e familiares
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Aquilo que nos dá a verdadeira 
liberdade e a verdadeira felicidade 
é o amor compassivo de Cristo.

Papa Francisco

U
ma sensação desconfortável e 

inquietante. Estamos falando 

da dor, um sintoma individual, 

subjetivo e que pode ter sua 

origem em vários fatores ou doenças 

diferentes. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estima que 30% da po-

pulação global têm dores crônicas. 

No Brasil, esse percentual equivale a 

60 milhões de pessoas, dos quais 

50% apresentam algum comprome-

timento da rotina, como afastamento 

e incapacidade para o trabalho ou 

mesmo para as tarefas mais simples. 

A dor crônica é a principal causa de 

absenteísmo, aposentadoria precoce, 

indenizações trabalhistas e baixa pro-

dutividade no país. 

Segundo a coordenadora do Ser-

viço Multidisciplinar da Clínica da 

Dor do Hospital São Francisco na Pro-

vidência de Deus (HSF), a médica Hele-

na Magella, a dor crônica é uma con-

dição persistente, diferente da dor 

aguda, que é um fenômeno de início 

recente e duração mais curta. “A dor 

crônica é a que persiste por longo 

tempo, acima de seis meses. Ela é sus-

tentada por impulsos anormais de 

pequena magnitude no cérebro devi-

do às alterações nas vias de condução 

DOR CRôNICA
atinge 60 milhões  
de BRASILEIROS

da dor. A dor crônica não tem a fun-

ção biológica de proteção do orga-

nismo”, explica.

De acordo com a especialista, a 

Clínica da Dor do HSF atende pacien-

tes encaminhados por outras especia-

lidades, como, por exemplo, a Neuro-

cirurgia e a Oncologia. Entre os vários 

tipos de dor crônica estão aquelas 

decorrentes de alterações músculo-

-esqueléticas crônicas, neuropatias, 

alterações viscerais (síndrome do có-

lon irritável), doenças degenerativas e 

até mesmo transtornos emocionais. 

“A maioria de nossos pacientes apre-

senta dores nas costas ou na região 

lombar com irradiação para as pernas, 

as chamadas lombociatalgias, comuns 

na má postura da coluna vertebral. 

As neuropatias também são comuns na 

nossa clínica, como aquelas relaciona-

das ao HIV”, detalha a chefe do setor.

Segundo Helena, no paciente de 

dor crônica, a cura nem sempre é uma 

certeza. Quando o paciente e o mé-

dico trocam a meta do alívio do sinto-

ma pela da reabilitação, contudo, é 

possível conseguir sucesso no controle 

da dor. “Os pacientes de dor crônica 

não são suscetíveis a um só tipo de 

tratamento. Geralmente, as terapias 
Helena Magella, coordenadora do Serviço 
Multidisciplinar da Clínica da Dor

envolvem abordagem com medica-

mentos, psicoterapia, fisioterapia ou a 

combinação de todas, realizadas pela 

equipe multidisciplinar. Em alguns ca-

sos, quando não temos resposta ao 

tratamento conservador, fazemos pro-

cedimentos mais invasivos como as 

infiltrações na coluna com anestésicos 

e corticoides (bloqueio peridural)”.
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Sê humilde para evitar  
o orgulho, mas voa alto 
para alcançar a sabedoria

Santo Agostinho

Dor crônica X dor aguda
Muitos pacientes não conhecem a di-

ferença entre os tipos de dor. A dor 

aguda é recente e serve como alerta, 

enquanto a dor crônica persiste por 

meses. “A dor aguda pode ser contro-

lada. Já a crônica ainda é um desafio. 

O tratamento é totalmente diferente”, 

explica Helena Magella.

A especialista reforça que o trata-

mento da dor crônica deve se orientar 

para uma mudança no comporta-

mento e no estilo de vida do indiví-

duo, restaurando a sua autoestima e 

sua capacidade de viver dignamente. 

“Tão importante quanto o diagnóstico 

correto é lançar mão dos recursos 

apropriados para controlar a dor. Toda 

dor tem tratamento e pode ser ate-

nuada”, enfatiza.

É importante lembrar, ainda, que 

a dor é um sinal de que algo no orga-

nismo não vai bem. Sendo assim, é 

essencial ser investigada. No entan-

to, a maioria dos pacientes espera o 

alívio imediato e eficaz, sem reinci-

dência do problema. “Isso justifica o 

grande consumo de analgésicos, anti-

térmicos e anti-inflamatórios, 

que não deveriam ser utili-

zados sem prescrição 

médica”, esclarece 

a chefe da Clínica 

da Dor do HSF.

“Tão importante 
quanto o diagnóstico 

correto é lançar  
mão dos recursos 
apropriados para 

controlar a dor. Toda 
dor tem tratamento  

e pode ser atenuada.”
Helena Magella

Mente sã,  
corpo são
Pesquisas indicam que, em al-
guns casos, a prática de atividades 
relaxantes também pode ajudar 
a aliviar a dor crônica. Em 2014, 
uma revisão de literatura publi-
cada no Journal of the american 
Medical association mostrou que 
a meditação tem impacto positivo 

no tratamento de diversos pro-
blemas de saúde, entre eles 

a dor crônica.
O ideal, segundo a 

pesquisa, é praticar ao 
menos 30 minutos diá-
rios da técnica. Para che-
gar a essa conclusão, os 

cientistas analisaram 
47 estudos clínicos 

com mais de 3.500 
participantes.
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ConfiRa a nossa lisTa de opeRadoRas Conveniadas:

•	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)
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•	Fio prEv
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•	gaMa
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•	inB

•	intEgral saúdE

•	ipalErJ

•	MEdisErvicE

•	notrE daME
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•	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

EMERGÊNCIA 24H 
COM O APOIO DE UM CENTRO CIRúRGICO  

QUE ACABA DE SER AMPLIADO


