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GL, o familiar do doador, explica como tudo aconteceu e o 
que restou, para os que conviveram com o ente querido: 
“conversamos entre os familiares; muitas pessoas estavam 

esperando por esta chance e decidimos ajudar”

Mais de duas dezenas de abordagens 
aconteceram, nos últimos anos, por parte 
da Comissão Intra-Hospitalar de Doação 
de Órgãos e Tecidos (CIHDOT) do 
Hospital de Caridade Dr Astrogildo de 
Azevedo. Delas, 10 se transformaram em 
doações efetivas, garantindo longevidade 
a muitos pacientes que, de outra forma, 
pereceriam.

Nesta edição do “Informativo HCAA” 
você tem, além das informações sobre o 
trabalho realizado pela Comissão, também 
um depoimento exclusivo. O familiar de um 
paciente (cuja identidade é preservada) fala 
da emoção e das condições em que a doação 
é decidida. E o que fica depois dela, para os 
familiares.

           Páginas 2 e 3

Numa realização da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 
do Hospital de Caridade Dr Astrogildo de 
Azevedo, sempre preocupada com seu 
trabalho, fundamental para a manutenção 
de índices extraordinários da instituição, 
aconteceu importante palestra na manhã 
do último dia 25.

Com o auditório Monsenhor Corde-
nonsi totalmente lotado (foto acima), a 
médica (e Diretora Clínica) Jane Costa, 

falou a profissionais do HCAA (integran-
tes do corpo clínico, direção, enfermeiros 
e técnicos de enfermagem) sobre Den-
gue, Zika Vírus e Chikungunya, todos 
transmitidos pelo mosquito Aedes 
Aegypti. 

Os esclarecimentos feitos permitirão 
ações efetivas de todos os que se 
envolvem com o tema ou mesmo muitas 
outras pessoas, no interior e fora do 
Hospital. Carvalho, mãe de Bárbara. 
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EXPEDIENTE

01 Sandro Rodrigues, Enilson Rossatto do Nascimento, Vera 
Lucia Rodrigues, Pablina Trindade de Oliveira, Alethea Zago.
02 Dominga Naressi da Silva, Dionatan da Silva Dias Soares.
03 Eliziane Rosa Bitencourt.
04 Cleonice Pereira Moreira, Silvana Saidelles Machado, 
Tamara Kopp Jardim, Renata Oliveira Cardozo, Fabiana Velloso 
Andrade, Felipe do Nascimento Siqueira, Alexandra Martins.
05 Alessandro Santos da Costa, Roberto Cezar da Rosa, Daniele 
Santos da Silva, Jordana Menezes.
06 Elizia Parcianello Rostirolla, Flavio Tadeu Porto Moreira, 
Michele Avello Bello Correa, Jenifer do Nascimento de Moura, 
Sabrina da Costa Cardoso.
07 Elaine Terezinha Baptista.
08 Claudia Saibro Dias Canabarro, Helena Maria Carvalho, 
Luciana Severo Correa, Gelson Gonçalves Dal Bosco, Marcelo 
Matte de Oliveira, Cristiane Aparecida Antunes de Meira, 
Silvana Pereira Machado Rezes.
09 Clandio Felipe Vieira dos Santos, Sabrina da Silva Ribeiro, 
Rivana Sbicigo Soares, Luiz Fernando Fernandes Martins, 
Geovana Ribeiro Gonçalves.
10 Elis Regina Cargnelutti, Lucimara Veppo da Silva, Carine 
Beltrame, Tiago da Silva, Claudia Maria Lima de Lima Meireles, 
Elisane Kralik de Souza.
11 Lidiane Dalcin Trindade, Fabiana Medianeira de Lima. 
12 Gilvane Barroso Menezes, Ocimari Dornelles da Rosa, Tassia 
Rejane Rodrigues, Danieli Miri de Barcellos, Luiza Cassol 
Zanini.
13 Leonardo Tadeu Fachini.
14 Rosana Emanuelli Antonelli, Marcia Luciana da Costa 
Mendonça, Patricia Lied da Silva, Ana Carolina Santos Caetano, 
Lidiane dos Santos Machado, Taiara Carvalho Ribeiro.
15 Teresinha Aparecida da Rosa Pedrolo, Fabricio da Silva 
Bastos, Fabiana Fogaça Portella.
16 Maiara Pavão de Lima, Adriana Perini Guerra, Rubia Tatiane 
Ferreira de Menezes.
17 Denise Antunes Reis, Gisele da Silva Rosa, Bruna Ramos dos 
Santos, Maridiane Schmitt Kristem.
18 Mara Berenice Fernandes da Silva, Renata Gizele Basso 
Sartori, Maria Cristina das Chagas Pinheiro.
19 Jussara Machado Leite, Franciele dos Santos Ceron, 
Elisangela Stefanon Rodrigues, Lenice Rocha de Oliveira 
Orlandi, Michele Maria Aparecida da Silva, Bruna Caroline 
Rodrigues de Oliveira. 
20 Marilene dos Santos Culau, Ricardo Coronel da Silva, Rita 
Marli Braga, Joseli Medianeira Cassenotti Dotto, Monica 
Aparecida Costa Vieira, Marcos Kulmann Vieira, Leticia Weiss 
Jorge, Neuzimary Toneto da Silva, Ellen Pedroso de Souza 
Oribes.
21 Patricia Delcort Dellavechia.
22 Marcia Rejane Drescher, Maria Cristina Godoy de Mello, 
Juliane Lima da Silva, Luciane Cunha Pedroso.
23 Marileusa Fontana da Costa, Adriel Cardoso Damm, 
Cristiane Bernardina Dornelles de Oliveira Pereira.
24 Rita Medianeira da Silva Moro, Janice da Trindade Cassol da 
Rosa, Daniela Silva De Baco, Beatriz Maria Zurlo Machado, 
Henrique Rodrigues dos Santos.
25 Maurel Pedroso Vaz, Cristiane Araujo Mendes, Gabriela 
Machado dos Santos, Luana Ivanesca Lopes Rodrigues.
26 Maria de Lourdes Maciel da Rosa, Elizandra Paz Ferraz Reis, 
Tatiana Michelotti Bolzan.
27 Soeli Tadielo, Denise Silveira do Nascimento, Daiane 
Moraes dos Santos, Geny dos Santos Gonçalves, Claudete 
Machado Flores, Sheila Flores da Silva.
28 Bruna Fenner Ribas.
29 Jocelaine Martins Caetano, Juliana Costa Moraes, Cristiane 
da Silva Machado Rizzatti, Gisele Joras Soares.
30 Maria Zilá Martins de Souza, Erenice de Paula Fontoura, 
Nataner Barbieri, Graziele Camargo de Moraes.
31 Sirlene Baldissera.

NOSSA GENTE

Há centenas de gaúchos, com certeza mais de 
mil, necessitando de um transplante de órgãos 
no Rio Grande do Sul. Nem que seja apenas por 
isso, é fundamental o trabalho realizado pelas 
comissões intra-hospitalares de Doação de 
Órgãos, as CIHDOTTs. Exatamente como a que 
funciona no Hospital de Caridade Dr Astrogildo 
de Azevedo. 

Aqui, nos últimos quatro anos foram mais de 
20 abordagens a familiares de pacientes com 
morte encefálica. No total, 10 foram receptivos 
o suficiente para que a doação de órgãos 
ocorresse. Só no ano passado, foram três casos, 
com duas respostas positivas. E que permitiram 
melhorar um pouco os números estaduais, em 
que não faltam seres humanos precisando de 

coração, córnea, fígado, pulmão, medula óssea ou 
rim.

Na página ao lado você tem um depoimento 
exclusivo, concedido ao Informativo HCAA, por 
um familiar de paciente que doou seus órgãos. É 
possível perceber a satisfação, não obstante a dor do 
momento, de saber que muita gente pode viver, e 
bem, por longos anos, a partir da solidariedade.

É um trabalho sensível e incessante, feito por uma 
equipe nomeada pela Provedoria, em conjunto com 
a Direção Técnica, e que, no caso do Hospital de 
Caridade, é composta de profissionais que, afora 
suas atividades habituais, realiza monitoramento 
das UTI'S, treinamentos com equipes e todo suporte 
necessário aos setores e famílias, em caso de haver 
doadores.

Rafael Lampert Cauduro - médico coordenador

Luciele Schiefelbain - médica

Camila Fachin - médica

Liziane de Oliveira Garcia - médica

Maiquel Lopes – enfermeiro

Giane Cervo Pilleco - enfermeira

Mari Gislaine Reis Gehm - enfermeira

Marise Pigatto - enfermeira

Lislaine Rodrigues - Assistente social
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Sala de espera do Bloco Cirúrgico. Não poucas vezes, é aqui que tudo começa a se decidir



Entre 28 de novembro e 1º de dezembro, paciente 
jovem internado no Hospital de Caridade acabou 
não sobrevivendo. No entanto, pela decisão dos 
familiares, vários outro puderam se beneficiar e 
ganharam uma nova vida. É um momento 
particularmente difícil para os familiares. Disso e 
doutras coisas, a convite desse Informativo, fala 
um irmão desse que acabou se transformando em 
herói de muitos. Para preservar a família e até os 
eventuais receptores, optou-se pela preservação 
da identidade. Aqui, ele é chamado apenas pelas 
iniciais, GL. Confira a entrevista:

INFO HC - A morte de um ente querido nunca é 
esperada, mesmo que circunstâncias apontem 
para a inevitabilidade. Assim, como você e tua 
família decidiram, diante de um momento de dor, 
doar os órgãos do familiar?
GL - A decisão pra quem está muito abalado 
emocionalmente se torna difícil na medida em 
que implica uma espera maior para o 
sepultamento. Sobretudo porque se faz 
necessário o deslocamento de Porto Alegre de 
uma equipe especializada para uma cirurgia onde 
é feita uma avaliação dos órgãos a serem 
disponibilizados para doação para depois o corpo 
do ente ser liberado para o sepultamento. Essa 
espera, sem dúvida, gera mais sofrimento. 
Entretanto, com muito cuidado (uma equipe do 
hospital foi designada para nos orientar e fizeram 
um ótimo trabalho), conversamos entre os 
familiares e decidimos que muitas pessoas 
estavam esperando por esta chance e decidimos 

ajudar.
INFO HC - De que forma vocês foram 
abordados para ver a possibilidade de doação e 
em que instante isso aconteceu? Como foi a 
atitude de quem os procurou? Vocês chegaram a 
se reunir para discutir isso ou o familiar já havia 
manifestado sua vontade de doar, se fosse o 
caso?
GL - O familiar não havia se manifestado. A 
equipe veio até nós diante da nossa vontade 
manifestada de doar junto aos médicos e foi 
muito competente e solidária dando todo o 
suporte necessário.
O momento em que foi dada como praticamente 
certa a morte encefálica, eu convoquei a família e 
suscitei que devíamos doar. Todos concordaram. 
Meu irmão era médico e seria uma forma de, 
mesmo no fim, levar a vida adiante.
INFO HC - Qual o sentimento que fica em 
relação aos beneficiários diretos dos órgãos 
doados pelo teu ente querido? Não só o teu, mas o 
dos demais familiares nessa situação?
GL - O sentimento que fica é de alegria, pois 
sabemos que a doação de órgãos é muito pouco 
realizada, mesmo com toda uma campanha em 
meios de comunicação.
E mais alegres ficamos sabendo que a vida de 
muitas pessoas seguem com qualidade e 
longevidade após uma doação. Recebemos 
ligação de equipe de Transplantes de Porto 
Alegre onde ficamos sabendo quantas pessoas 
(inclusive do sexo e idade) foram beneficiadas 
com os órgãos, do êxito da cirurgia, de como as 

pessoas estão naquele momento. A equipe é 
muito preparada e amável. Isso faz a diferença 
nesta hora. Recebemos ainda uma carta de 
agradecimento e de valorização da nossa decisão. 
Sem dúvida tudo isso nos emociona, alivia nossa 
dor e nos faz feliz pelas pessoas que hoje 
ganharam uma nova oportunidade.
INFO HC - Passado esse tempo todo, mais de um 
ano já, que tipo de reflexão se pode fazer, do 
ponto de vista dos familiares, do que acabou 
acontecendo?
GL - Vida que segue, vida que se oportuniza, vida 
que se compartilha, vida que se realiza. Isso faz 
bem ao coração. Gera alívio, esperança, bondade 
e amor. Tudo isso nos ensinou muito, 
principalmente o fato de que tudo que 
acumulamos no exterior não nos garante nada e 
que ações e comportamentos que visam algo 
maior nos fazem melhores - ou menos piores -, 
mais felizes e tranquilos.
INFO HC - Há alguma coisa específica que você 
gostaria de acrescentar e que não te foi 
perguntado? 
GL - As pessoas devem se informar mais sobre 
como se dá o processo de doação, de quantas 
pessoas esperam em filas (que geram demora, 
que geram perda de esperança e até o possível 
falecimento por não ter dado tempo). Devemos 
nos informar de quantas pessoas podem ser 
beneficiadas com os órgãos do ente (rins e 
córneas beneficiam quatro pessoas por exemplo). 
Devemos perder o medo de sermos seres 
humanos melhores.

Bloco Cirúrgico, 
onde os órgãos 
são retirados - 

quando for o 
caso, pela 

Central de 
Transplantes



Irmã Zair da Rosa, filha de José da Rosa Garcia e Tereza Leal da 
Rosa Garcia, nasceu no dia 10 de fevereiro de 1933, em Canguçu - 
Vila Freire, RS. Foi batizada no dia 24 de junho, do mesmo ano, 
na paróquia de Canguçu e crismada na Catedral Diocesana 
de Pelotas no dia 02 de setembro de 1951, por Dom 
Antônio Zattera. Seus pais tiveram seis filhos, dentre os 
quais, Ir. Zair ocupou o quinto lugar.

Ir. Zair, em seu breve histórico, conta: “aos 9 anos 
frequentei minhas primeiras aulas no município de 
Arroio Grande, onde fui instruída para primeira 
Comunhão. Frequentei aula até os 11 anos; depois 
com 13 frequentei mais um ano de aula, deixando 
de estudar para trabalhar com os meus pais na 
agricultura.

A minha infância até os 17 anos foi em 
companhia de meus pais. Em junho de 1950, 
obtive licença para trabalhar com as Irmãs 
Franciscanas, na Santa Casa de Pelotas, trabalhei 
4 anos. Gostei imensamente do trabalho no 
hospital. Aos 19 anos comecei a sentir qualquer 
diferença em minha vocação, tinha um grande 
desejo de servir a Deus de um modo mais especial. 
No mundo também podia servir a Deus, mas não 
como num convento. Mais tarde, lendo um livro da 
vida do Irmão Francisco, fiquei encantada pela vida 
religiosa. Achava que tinha vocação para ser 
religiosa, mas comecei a rezar para fazer a vontade de 
Nosso Senhor. Guardei este desejo como segredo 
durante dois anos. Somente Nosso Senhor é que o sabia. 
Fiz uma novena a Santa Terezinha para conhecer minha 
vocação. Mais tarde, falei com a Irmã com quem trabalhava. 
Ela me deu bons conselhos, enviando-me para falar com a 
Reverenda Madre Antoninha. Fui, então, transferida para o colégio a 
fim de continuar os estudos. Achava-me completamente feliz, minha 
vocação parecia, cada dia, estar mais firme.”

Irmã Zair entrou no Postulado no dia 25 de fevereiro de 
1955. Em 2 de fevereiro de 1956, iniciou o Noviciado e 
recebeu o nome de Ir. Maria Claudete. Dia 3 de fevereiro de 
1958, fez a Primeira Profissão dos Votos. E em 3 de fevereiro 
de 1964, emitiu os votos perpétuos na Congregação das 
Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, na 
capela do Convento São Francisco em Santa Maria, RS.

Após os primeiros votos, concluiu os estudos do curso 
ginasial no Colégio  Franciscano Espírito Santo em Bagé. 
Em 1960, ingressou na Escola de Enfermagem Nossa 
Senhora Medianeira - FACEM, iniciando o Curso de Enfer-
magem. Sendo transferida para Rio Grande em 1962, 
trabalhou como enfermeira na Santa Casa, por um ano. Em 
1963, retornou à Escola de Enfermagem - FACEM, onde concluiu o 
Curso de Enfermagem. Em fevereiro de 1964, foi transferida para o 
Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo. No ano de 1966, fez 
Pós-Graduação em Enfermagem Médico-Cirúrgico na Escola Luiza 
Marilac, no Rio de Janeiro. Retornando a Santa Maria, trabalhou, por 

A duas semanas de completar 83 anos, morreu em 27 de janeiro a irmã Zair da Rosa. Exemplo de prática cristã, era membro 
benemérita da Associação Mantenedora do Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo desde outubro de 2010. Ela foi 
integrante efetiva durante quase 19 anos desde março de 1992.

Irmã Zair foi também funcionária da instituição entre agosto de 1969 e fevereiro de 1984, atuando como enfermeira e, 
adiante, como supervisora responsável pela enfermagem. A perda da religiosa, que foi sepultada aqui mesmo em Santa Maria, 
foi bastante lamentada também na sua congregação, da qual é originário o texto a seguir, com um pouco da história de Irmã 
Zair, enviado pelo padre Francisco Bianchin, integrante da provedoria do Hospital de Caridade. Acompanhe:

“Ficai sempre alegres, 
orai sem cessar. Por 
tudo dai graças, pois 
esta é a vontade de 

Deus a vosso respeito”. 
(I Tess. 5, 16-18a)

quase 17 anos, no Hospital de Caridade. Foi membro efetivo da 
Associação Protetora do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo 

de Azevedo. 
Irmã Zair, enquanto morou e trabalhou em Santa 
Maria, serviu a Província como membro do Conselho 

Provincial, no período de 1978 a 1988, quando foi 
eleita Ministra Provincial no Capítulo Provincial 

de 1988, cargo que exerceu por um período de 8 
anos. Sendo uma mulher de visão, fundou e 
organizou a Associação Franciscana Madalena 
Daemen, que, no ano 2000, passou a 
denominar-se União Franciscana de Cultura e 
Caridade Cristã (UFCC). Expandiu a 
Província para o Estado da Bahia e para o 
país da Guatemala, abrindo comunidades 
nestas localidades. 

Na sua itinerância, Irmã Zair trabalhou 
também na Santa Casa de Pelotas durante 22 
anos, em dois períodos distintos, atuando na 
chefia da enfermagem e, depois, junto à 
administração como supervisora dos serviços 
Assistenciais e de apoio, até o ano de 2014. 
Lembrava com saudades do seu trabalho e o 

contato com as crianças da creche, sobretudo 
por ocasião do Natal. 

Nos últimos anos, a doença e as limitações 
humanas, trouxeram-lhe muito sofrimento, 

necessitando um maior cuidado e atenção, por isso, 
no final de 2014, veio transferida para a Comunidade 

Betânia como Irmã orante. No mesmo ano, teve que 
integrar o grupo das Irmãs da Ala São José. Nos últimos 

dias, visivelmente, a fragilidade terrena apontava para uma 
nova vida. Deus, em sua infinita misericórdia, convidou Irmã 

Zair para participar da Comunhão dos Santos, na plenitude do mistério 
divino, no dia 27 de janeiro, no silêncio da noite. 

Irmã Zair viveu sua consagração e missão com 
entusiasmo e simplicidade. Sabia acolher as coirmãs e 
demais pessoas com alegria, esbanjando sorrisos. Diante 
dos desafios, agia com coragem, firmeza e confiança. 
Valorizava a oração das coirmãs, em especial das Irmãs 
idosas; quando as visitava, procurava partilhar com elas 
as comunicações da Província. Era naturalmente grata 
por tudo e a todos.

Querida Irmã Zair, “como é bela a vida que se doa a 
Deus e aos irmãos, que reconhece o Senhor como 
criador e doador de todos os bens!”. Somos gratas a 
Deus pelos seus quase 83 anos de vida, dos quais, 58 
vividos como franciscana, em nossa Congregação, 

servindo com fidelidade, humildade e amor. 
Junto a Deus, interceda pela vida e missão da nossa Província, 

pelos seus familiares e por todo povo de Deus. 
Descanse em Paz!
Santa Maria, 28 de janeiro de 2016. 

Nasceu: 10/02/1933
Professou: 03/02/1958
Faleceu: 27/01/2016


