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AAHU volta às atividades em 2017
Desde o dia 1º de fevereiro, os serviços 
oferecidos pela Associação Amigos do HU estão 
na ativa. Destaca-se o Serviço de Acolhimento, 
nas instalações da sede, e a Casa de Acolhida, no 
bairro da Trindade. No dia 20, foi a vez do brechó 
e da lojinha voltarem a todo o vapor. Localizados 
no 1º andar da sede, estão com ótimos preços e 
opções. Como de praxe, a AAHU está aceitando 
doações de produtos usados ou seminovos, que 
devem estar limpos. O dinheiro arrecadado é 
destinado ao hospital, na forma de assistência 
aos pacientes. Também são aceitos materiais 
de higiene e alimentos. O serviço de visita aos 
pacientes nas clínicas médicas e cirúrgicas, bem 
como nos setores de emergência e ambulatórios, 
teve início no dia 1º de março, sendo que na 
última semana de fevereiro foram feitas reuniões 
de capacitação com os grupos de serviço que 
atuam nessa área.

Núcleo Desenvolver recebe crianças com 
diagnóstico de TDAH

 O núcleo Desenvolver, 
iniciativa do HU, inclui psicólogos, 
psicopedagogas e profissionais 
da saúde com atenção voltada 
especialmente ao tratamento do 
TDAH (Transtorno de déficit 
de atenção com hiperatividade), 
atendendo cerca de 50 crianças 
a cada quatro meses. O TDAH 
é o transtorno mais comum 
entre crianças e adolescentes e 
ocorre em 3 a 5% das crianças 
em todo o mundo. Causa 
dificuldades de aprendizagem, 
mas também de relacionamento 
com os demais no âmbito escolar.
 São vários os fatores 
que levam ao TDAH, incluindo 
hereditariedade, substâncias 
ingeridas na gravidez ou exposição 
ao chumbo. Há ainda um fator 
relacional, que faz com que muitas 
pessoas associem o TDAH como uma 
prática da indústria farmacêutica, 
negando as evidências científicas 
que perpassam o transtorno. O 
diagnóstico é dificultoso por conta 
da impressão vaga comportamental 
que crianças e adolescente podem 
demonstrar. No HU, as necessidades 
especiais das crianças que possuem 
o diagnóstico são tratadas através 

das visitas dos profissionais, 
que realizam um trabalho 
intensivo de cerca de 4 meses.
 O Núcleo Desenvolver 
surgiu por iniciativa do HU. 
O projeto possui psicólogos, 
psicopedagogas e outros 
profissionais da saúde que ajudam 
crianças de escolas do município 
com dificuldades de aprendizado. 
Os problemas na escola podem 
variar, desde dificuldades em 
enxergar a ouvir ou ler, então cada 
criança recebe apoio individual 
para melhorar seu desempenho.  
Atualmente, o projeto ajuda 
50 crianças a cada 4 meses.
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HU recebe investimentos 
da Secretaria da Saúde
 “Estamos investindo na 
universidade como parceira de alguns 
tipos de serviço, principalmente na 
neurofisiologia, que é uma carência 
aguda. Nós temos uma longa 
fila represada, por exemplo, de 
eletromiografia, de polissonografia e 
também de videoeletroencefalografia, 
esse último um exame que orienta 
a cirurgia de epilepsia”, disse 
Caropreso”.
Os investimentos, completa o 
responsável pela Secretaria de 
Estado da Saúde, alcançam também 
a emergência pediátrica, colocando 
mais uma opção de atendimento 
nessa área à Grande Florianópolis e 
ao Estado.
 Para o reitor Luiz Carlos 
Cancellier a iniciativa vem num 
momento em que os recursos 
disponíveis precisam ser gerenciados 
de forma criteriosa. “A expertise 
disponível hoje no HU, aliada à 
disposição da Secretaria de apostar 
numa gestão hospitalar mais 
eficiente, ratificam essa parceria”.
O encontro, que teve a presença da 
diretora clínica do HU, Heda Mara 
Schmidt, do gerente Administrativo 
Paulo Peixoto Portela, e da gerente 
de Ensino e Pesquisa, Rosimeri 
Maurici da Silva serviu também, 
segundo Vicente Caropreso, como 
uma troca de impressões a respeito 
da medicina no Estado, da economia 

processual, diretamente ligada à vida 
dos hospitais estaduais, tanto das 
organizações sociais que a secretaria 
vem mantendo integralmente, bem 
como, e principalmente dos hospitais 
próprios. Para ele, a experiência 
de gestão Hospital Universitário, 
hoje sob administração da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), é de fundamental 
importância para a Secretaria. “Não 
podemos mais deixar que a política 
partidária muitas vezes comande 
estruturas altamente sofisticadas 
e que exigem um perfil técnico, 
científico muito gabaritado. Isso é o 
que corrói a estrutura do estado e que 
danifica  também, e principalmente, a 
economia popular”.
 “A situação hoje preocupa 
nos hospitais próprios, com altos 
gastos muitos deles desnecessários 
e nós temos que treinar toda uma 
gestão hospitalar para que sobre mais 
recursos e que a gente possa aplicar 
em outras áreas que estão carentes, 
inclusive na implementação de novos 
serviços oferecidos à população”, 
finalizou Caropreso.

Fonte: Agecom UFSC

QUERIDA MAMÃE

Tu que nos guardaste em teu ventre aquecido e do 

mundo fomos protegidos...

Tu que nos trouxeste para a vida, o que mais 

poderíamos querer?

Nos deste um cantinho dentro de ti e já 

crescidinhos nascemos para te conhecer...

Em teus braços fomos acalentados com teu amor e 

dedicação.

Nosso coração por ti, todos os dias acariciado...

Te conhecer por fora é só uma forma de nos 

fortalecer para o mundo, mas o que há de mais 

profundo vem do teu íntimo Ser...

Oh! Maravilhosa Criatura... Nascida do Amor 

Divino

que nos ampara a todos os momentos de nosso 

Viver!

O que mais poderíamos querer?

Rogar com todas as forças que Deus abençoe a 

todas as mães e se nem sempre ao nosso lado 

podemos te ter até tua lembrança nos faz reviver... 

que maravilha...

Você nunca estará sozinha Querida Mamãe!

FELIZ DIA DAS MÃES
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Na safra 2013/2014, o Brasil 
aplicou 1 bilhão de litros de 
agrotóxicos nas lavouras, 
equivalentes a cinco litros por 
habitante. Assim, manteve a 
posição de líder mundial no 
consumo,conquistada em 2008. 
Dos 50 ingredientes ativos mais 
utilizados por aqui, 22 são proibidos 
em países europeus. Santa 
Catarina está entre os dez estados 
onde o problema é mais grave. Em 
2015, o Centro de Informações 
Toxicológicas (CITSC) registrou 
atendimentos de intoxicação por 
agrotóxicos em praticamente 

100% dos municípios. Foram 
668 casos agudos, dos quais um 
quarto, relacionados a exposição 
ocupacional. Como o volume 
de subnotificações é grande, 
ficam de fora das estatísticas as 
doenças crônicas como o câncer, 
provocadas por anos de exposição 
aos agrotóxicos. Os especialistas 
estimam que é preciso multiplicar 
o número oficial de casos por 
50 para chegar a um quadro 
mais próximo da realidade. Essa 
tragédia silenciosa afeta todos 
os que consomem produtos 
agropecuários contaminados, 

como mostra o documentário “O 
veneno está na mesa”, do cineasta 
Silvio Tendler. Trabalhadores 
rurais e suas famílias estão 
especialmente vulneráveis, por 
lidarem com o produto em seu 
cotidiano.
Um projeto da UFSC apoiado 
pela Fapeu viabilizou a instalação 
de um laboratório especializado 
no atendimento desse público, 
em articulação com a rede do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Com mais de um milhão de reais 
em investimentos recebidos desde 
2012, o Setor de Toxicologia da 

Divisão de Análises Clínicas do 
Hospital Universitário (HU) está 
hoje equipado com tecnologia de 
ponta para avaliar a exposição aos 
agrotóxicos em agricultores do
estado. A instalação teve como 
parceiros o Ministério Público 
do Trabalho de Santa Catarina, a 
Secretaria de Estado da Saúde, a 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
e Inovação de SC (Fapesc) e a 
Associação Amigos do HU

A tragédia dos 
agrotóxicos

Fonte: Revista da Fapeu
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Palavra do Presidente
Inicialmente desejo externar meus 
agradecimentos a toda a nossa 
equipe de voluntários pelo serviço 
prestados em prol dos pacientes 
do HU. Agradeço, igualmente, 
às pessoas físicas, empresas 
privadas e órgãos públicos que 
nos tem apoiado neste trabalho. 
Todos já sabemos, mas nunca é 
demais relembrar, que o trabalho 
voluntário é um compromisso 
e não uma atividade casual. 
Por isso deve ser realizado com 
consciência e responsabilidade. O 
trabalho voluntário, antes de tudo, 
precisa ser prazeroso para quem o 
realiza. E para que isso aconteça, 
é necessário ter sempre presente 
as razões que nos motivam para 
este tipo de atividade. Em 1998, 
foi sancionada a Lei Federal 
de n.º 9.608/98 que prevê o 
voluntariado como atividade não-
remunerada, prestada por pessoa 
física ou entidade pública de 
qualquer natureza, sem vínculo 
empregatício. Outro ponto 
fundamental para a eficácia e 
harmonia no trabalho, sempre 
visando os melhores resultados, 

e que o voluntário esteja sempre 
sintonizado com a finalidade, 
princípios e valores éticos da 
sua instituição. Aqui AAHU, a 
finalidade, princípios e valores 
éticos para o nosso modo de 
agir, estão contidos no parágrafo 
único, artigo primeiro, do nosso 
Estatuto Social, que diz “A AAHU 
tem por finalidade a prestação 
de um eficaz serviço de apoio 
social e espiritual aos pacientes 
do Hospital Universitário da 
UFSC, zelando pelo seu caráter 
público, gratuito e de qualidade, 
bem como colaborar para que as 
instalações físicas sejam sempre 
adequadas à boa recuperação da 
saúde dos pacientes”. Com este 
espírito e com o coração aberto às 
necessidades do irmão que sofre, 
continuemos o nosso trabalho 
voluntário e gratuito, sempre feito 
com muita generosidade, afeto e 
carinho.

Pedro Camacho dos Santos,
Diretor Presidente

Convocação
O presidente da Asso-

ciação Amigos do Hospital 
Universitário, no uso de suas 
atribuições, convoca os asso-
ciados para Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se nop dia 
05 de Abril de 2017, às 15h, 
em primeira convocação, ou às 
15h30, em segunda convoca-
ção, no auditório do Hospital 
Universitário, rua Profª Maria 
Flora Pausewang nº 90, com a 
seguinte ORDEM DO DIA:

Prestação de Contas e 
Aprovação dos resultados ad-
ministrativos/contábeis/ soci-
ais e financeiros referentes ao 
exercício de 2016.

Na reportagem que acompanha 
a capa do informativo dos me-
ses de Setembro a Dezembro 
de 2016, a palavra “dispenção” 
está com a grafia errada. O cor-
reto seria “dispensação” (ato ou 
efeito de dispensar; dispensa).

Errata

Realizou-se no dia 12 de abril a 
festa de Páscoa com os pequenos 
da Pediatria. A unidade estava com 
12 crianças internadas e a festa foi 
animada com entrega de cestinhas 
de Páscoa e Naninhas do Amor 
pelas voluntárias Dorotéia, Maria 
Lucia e Ilori e a participação da 
equipe de enfermagem do setor.

Realizações 2016
VISITAS HOSPITALARES
Um dos pilares de atuação da AAHU é o trabalho 
de visitação hospitalar. Durante o ano de 2016 
foram realizadas cerca de 24.000 visitas a pacientes 
internados no HU.
Nestas visitas, quando é manifestada alguma 
necessidade de caráter religioso, é feito o devido 
encaminhamento aos presbíteros que cuidam da 
assistência espiritual.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
Durante o ano de 2016 passaram pelo serviço de 
acolhimento da AAHU cerca de 27.900 (vinte e 
sete mil e novecentas) pessoas, oriundas dos mais 
diferentes municípios do Estado de Santa Catarina e 
de outros estados da Federação.

O custo do Serviço de Acolhimento em 2016, no 
tocante à aquisição de mantimentos para servir 
aos acolhidos foi de R$ 19.907,95 (Dezenove mil 
novecentos e sete reais e noventa e cinco centavos), 
valor este assumido inteiramente pela AAHU.

CASA DE ACOLHIDA AMIGOS DO HU
Os custos operacionais para manutenção da Casa 
de Acolhida (salários, encargos, manutenção das 
instalações, suprimento de lanche, gás, energia 
elétrica, aluguel) são da ordem de R$ 45.110,32 

(quarenta e cinco mil cento e dez reais e trinta e dois 
centavos) referente ao ano de 2015 e R$ 46.797,02 
(quarenta e seis mil setecentos e noventa e sete reais e 
dois centavos) referente ao ano de 2016, totalizando R$ 
91.907,34 (noventa e um mil novecentos e sete reais e 
trinta e quatro centavos), cobertos integralmente pela 
AAHU.

DOAÇÕES PARA O HU
Em 2016, as doações materiais para o HU totalizaram 
a importância de R$ 527.746,21 (Quinhentos e vinte 
e sete mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte e 
um centavos), assim discriminadas:

OBRAS PARA O HU
 Em 09/08/2016 foi inaugurada a nova 
unidade de tratamento dialítico do HU (Hemodiálise), 
cuja obra de reforma de ampliação foi custeada pela 
AAHU, R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais).
Estes recursos foram  obtidos com a venda (bazar) de 
mercadorias doadas em 2015 pela Receita Federal.
Ainda em 23/11/2016 o Hospital Universitário 
inaugurou uma nova Unidade de Dispensação 
Farmacêutica, localizada no terceiro andar, próximo 
às clínicas médicas.  A obra foi feita pela AAHU em 
parceria com a 7ª Vara Federal. A nova “farmácia 
satélite” já está equipada e abastecida para tratar os 
pacientes.

Páscoa!

Para 2017, além das atividades de rotina, a AAHU 
mantém os seguintes projetos específicos:

-Coordenar a organização e realização do XVII 
Congresso Brasileiro Ecumênico de Assistência 
Hospitalar, a realizar-se em Florianópolis 
(Tropicanas Hotel) de 23 a    25/10/2017.

-Renovar convênio com a Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, para continuidade dos serviços do 
prestados pelos profissionais que atuam no Núcleo 
Desenvolver, favorecendo alunos da rede escolar 
dos municípios da Grande Florianópolis.

-Manter o programa de colaboração ao HU, de 
acordo com a disponibilidade financeira, para 
atendimento das necessidades dos pacientes/
acompanhantes.

-Estudar meios de criação de um grupo de 
voluntários para apoio social e espiritual junto aos 
pacientes da oncologia clínica/cuidados paliativos.

-Desenvolver gestões junto à UFSC no sentido de 
encontrar espaço físico para a construção de uma 
Casa de Acolhida própria do HU.

Metas 2017


