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Na tarde do 6 de abril de 2016, no auditório do Hospital Univer-
sitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC), foi 
realizada a Assembleia Geral Ordinária da Associação Amigos do 
Hospital Universitário (AAHU) para, entre outros assuntos, homo-
logar o resultado do processo eleitoral e dar posse à nova diretoria e 
ao novo conselho fiscal para o biênio que vai de abril de 2016 a abril 
de 2018.

A diretoria e o conselho fiscal passaram a ter a seguinte compo-
sição:

DIRETORIA
Presidente: Pedro Camacho dos Santos
Vice-Presidente: Ana Maria Faria Dutra
Administrativo: Zenilda ria Vieira
Financeiro: Edilce Locks Borgert
Apoio Social e Espiritual: Pr. Luiz Eduardo Toledo

CONSELHO FISCAL
Titulares: Rudney Otto Pfützenreuter, Terezinha Folle Simoni e               

Márcia Regina Vieira.
Suplentes: Nilsa Gularte Queiroz, Ney Brasil Machado da Silva 

e Cleide Garcia Corrêa de Mello.

Queremos externar nossos agradecimentos à expressiva partici-
pação dos(as) voluntários(as) no processo eleitoral, que resultou na 
confirmação dos nossos nomes para a direção da AAHU. Pedimos 
a Deus que nos conceda saúde para bem executarmos esta missão.

Pedro Camacho dos Santos 
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Perfil | Eni Rosalina Estevão Martins e Emília de Barcelos Salvador
Aposentadas da Lagoa da Conceição são a história viva da Associação Amigos do HU e têm o voluntariado no sangue

Eni Rosalina Estevão Mar-
tins, nascida em 17 de outubro 
de 1935, e Emília de Barcelos 
Salvador, nascida em 17 de 
agosto de 1943, são duas das 
mais antigas voluntárias da As-
sociação Amigos do HU e têm 
muita história sobre a institui-
ção para contar.

As duas amigas de longa 
data se conheceram em ativi-
dades na região da Lagoa da 
Conceição, em Florianópolis. 
Ambas participam de grupos 
de oração da Paróquia Nossa 
Senhora da Imaculada Concei-
ção e fazem visitações às casas 
da comunidade, levando a pa-
lavra bíblica aos moradores do 
bairro.

Desde a sua fundação, na-
quele fatídico 11 de setembro 
de 2001, a Associação Amigos 
do HU conta com a contribui-
ção da voluntária Eni Rosalina 
Estevão Martins. Nascida em 
São José, mas criada na Lagoa 
da Conceição como uma típi-
ca florianopolitana da Ilha, ela 
pratica o voluntariado des-
de antes da criação da AAHU. 
Além dos grupos religiosos, 
Eni participava do Núcleo de 
Estudos da Terceira Idade 
(NETI) da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC) 
e tinha a visitação a pacientes 
e pessoas necessitadas den-
tro do Hospital Universitário 
como uma das principais ativi-
dades de seu estágio. 

No NETI, Eni participou de 
três cursos: Crescimento Pes-
soal, Formação de Monitores e 
Avós na Universidade. Foi nes-
se último que ela despertou o 
interesse pelo voluntariado, 
fazendo visitações à pacientes 
no HU. “A gente notava a cren-
ça daquelas pessoas e a alegria 
demonstrada por eles me ca-
tivou bastante.”, contou a apo-
sentada.

Emília de Barcelos Salvador, 
por sua vez, descobriu a As-
sociação por indicação de Eni, 
em 2006. Também moradora 
da Lagoa da Conceição, a apo-

sentada de 72 anos igualmente 
se cativou pelo trabalho volun-
tário exercido na Associação 
e pela alegria que levava aos 
pacientes. “Gosto muito de fa-
zer visitas e quando a Eni me 
convidou para ser voluntária, 
não pensei duas vezes e acei-
tei com muito prazer”, lembra 
Emília, que chega ao seu déci-
mo ano de voluntária na AAHU 
em 2016.

Eni e Emília costumam fa-
zer a visitação, juntas, todas as 
terças pela tarde. Por motivos 
alheios à vontade, elas acabam 
não podendo comparecer em 
algumas semanas, mas am-
bas fizeram questão de enfati-
zar que sentem muita falta de 
quando não podem ir. “Sinto 
um vazio quando não posso 
ir ao HU, pois esse trabalho é 
muito gratificante, trazer um 
consolo para os pacientes nos 
enche de orgulho e de alegria”, 

comentou Emília; “Em alguns 
momentos, acabamos nos sen-
tindo melhor do que os pró-
prios pacientes”, completou 
Eni.

As voluntárias tratam de 
ouvir os pacientes e questio-
nam o andamento de seus tra-
tamentos. Ao final, fazem uma 
oração com aqueles que pe-
dem. Segundo elas, essas ações 
acabam gerando fortes laços e 
histórias marcantes para am-
bas. Um dos casos que mais 
chamou atenção foi quando 
uma paciente carente se sen-
tia amparada no hospital, pois, 
além de um bom atendimento 
dos profissionais, ela recebia a 
acolhida espiritual das volun-
tárias. “Ele dizia que estava em 
um ‘hotel 5 estrelas’ e não que-
ria ir embora de jeito nenhum”, 
relembra Emília. Eni lembrou 
também de um espanhol que 
ficou dois anos no hospital e 

era tratado como desapare-
cido. Em ambos os casos, os 
pacientes acabaram tomando 
rumos desconhecidos pelas 
voluntárias.

São  essas histórias que elas 
levam para suas amigas na La-
goa, nos grupos de oração e em 
atividades como a ginástica, 
divulgando o trabalho da Asso-
ciação e, sempre que possível, 
incentivando as pessoas a se-
guir o caminho do voluntaria-
do. 

A família também dá um 
apoio importante para Eni 
e Emília. Quando se sentem 
desmotivadas, seus filhos as 
incentivam a continuar nesse 
caminho de auxílio. “Enquan-
to puder e tiver saúde, a gente 
vai ficando, fazendo o trabalho 
com muito carinho e com o 
apoio dos filhos e netos. É um 
motivo a mais para viver”, fina-
lizaram as voluntárias.

Doe livros/roupasDoe sangue Seja voluntário DivulgueDoe dinheiro
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Festa de Páscoa 2016 na Unidade de Internação Pediátrica do HU da UFSC 
Na tarde de 16 de março 

ocorreu a festa de Páscoa na 
Pediatria. Teve doces e salga-
dos, pintura de rosto e orelha 
de coelhinho, contação de his-
tória com fantoches, música e 
cestas para as crianças. A or-
ganização foi feita pelas volun-
tárias Dorotea, Ilori e Maria 
Lúcia. Agradecimento especial 
à Regina e Cristina pela doa-
ção de bolo e docinhos.

Curiosidades

Uma lenda conta que uma 
mulher pobre coloriu alguns 
ovos e os escondeu em um ni-
nho para dar aos filhos como 
presente de Páscoa. Quando as 
crianças descobriram o ninho, 
um grande coelho teria passa-
do correndo. E daí veio a fama 
de o coelho entregar os ovos.

Os ovos são símbolos do 
nascimento. Ovos ocos de gali-
nhas eram pintados com cores 
alegres, para simbolizar nova 
vida: a ressurreição de Cristo.

Gripe H1N1 chega mais cedo este ano no Brasil e país registra 230 mortes 
Foram registradas 230 mortes 

por H1N1 até o dia 16 de abril 
deste ano, segundo divulgação 
do Ministério da Saúde. Em ape-
nas uma semana, entre 9 e 16 de 
abril, foram registradas 77 novos 
óbitos. Além dos casos pela in-
fluenza A/H1N1, houve ainda 20 
por outros tipos de influenza. O 
estado de São Paulo teve o maior 
número de mortes por H1N1: 
119, correspondendo a 51,7% 
do total no país. Também foram 
registradas mortes em Santa Ca-

tarina (20), Rio de Janeiro (17), 
Rio Grande do Sul (13), Goiás 
(11), Minas Gerais (10), Bahia 
(8), Pará (6), Paraná (4),  Distrito 
Federal (3), Mato Grosso do Sul 
(3), Mato Grosso (3), Rio Grande 
do Norte (3) e em outros estados.

A gripe H1N1 é uma doença 
causada por uma mutação do ví-
rus da gripe. Também conhecida 
como gripe Influenza tipo A ou 
gripe suína, ela se tornou conhe-
cida quando afetou grande par-
te da população mundial entre 

2009 e 2010.
Os sintomas da gri-

pe H1N1 são bem pa-
recidos com os da gripe 
comum e a transmissão 
também ocorre da mes-
ma forma. O problema 
da H1N1 é que ela pode 
levar a complicações de 
saúde muito graves, po-
dendo levar os pacientes à morte.   

Fique atento para os  princi-
pais sintomas: febre alta, tosse, 
dor de cabeça e de garganta, do-

res musculares, falta de ar, espir-
ros, fraqueza, coriza, congestão 
nasal, náuseas e vômitos e diar-
reia.

Metodologias que privilegiam a aprendizagem - Núcleo Desenvolver HU
Marcos e Daniel são irmãos, 

gêmeos idênticos. A semelhança 
entre os dois vai além da aparên-
cia física, do tom da voz, no gosto 
pelo futebol e pelo sonho de ser 
invisível em sala de aula. Mar-
cos e Daniel têm dificuldade na 
aprendizagem acadêmica. A fa-
mília passou por uma verdadeira 
via Crucis, desde o ingresso dos 
meninos na escola, que  aos 10 
anos ainda não sabiam o que era 
ler um livro do inicio ao fim sem 
a ajuda da mãe.

A história de Marcos e Daniel 
é mais comum que imaginamos: 
de um lado uma criança que se 
pensa pouco inteligente, e de ou-
tro, uma família em busca de uma 
resposta para a pergunta que não 
se cala: - Afinal, por que meu fi-
lho, apesar da boa inteligência, 
não consegue aprender a ler e es-

crever com proficiência?
Muitos são os motivos capazes 

de interferir na aprendizagem 
acadêmica, como:

- Privação socioeconômica e 
cultural.

- Déficit intelectual leve, mo-
derado ou grave.

- Distúrbios específicos na 
aprendizagem como déficit de 
atenção e hiperatividade, discal-
culia, dislexia, entre outros.

A equipe interdisciplinar do 
Núcleo Desenvolver avalia crian-
ças com dificuldades na apren-
dizagem acadêmica. O Núcleo 
Desenvolver, como é conhecido, 
existe há 19 anos.  Tempo de mui-
ta luta e obstinação para continu-

ar atendendo crianças como Mar-
cos e Daniel que apesar da boa 
inteligência, da participação dos 
pais no processo de alfabetização  
travam uma verdadeira batalha 
com a leitura e a escrita.

Marcos e Daniel foram ava-
liados pela equipe do Núcleo 
Desenvolver e ao final de dois 
meses receberam a resposta 
para a pergunta que não se cala-
va. Ambos foram diagnosticados 
com  Distúrbio de Leitura, mais 
conhecido como Dislexia. Hoje 
fazem fonoterapia e têm algumas 
adaptações metodológicas que 
privilegiam a aprendizagem  e, 
não menos importante, ajudam 
na autoestima dos mesmos.

Nós, psicólogos, fonoaudiólo-
gos, médicos e pedagogos do Nú-
cleo Desenvolver não podemos 
mudar o inicio  da vida escolar de 

uma criança. O que fazemos, além 
das avaliações interventivas, é 
empoderá-las para que se sintam 
sujeitos ativos de sua aprendiza-
gem, pois o mundo precisa mui-
to de gente boa como Marcos e 
Daniel, crianças que um dia se 
imaginaram invisíveis e hoje já 
podem ler este artigo.

A Associação Amigos do Hos-
pital Universitário é parceira do 
Núcleo Desenvolver, e como nós, 
acredita na força da educação 
como transformação tanto indi-
vidual quanto coletiva. 

  Silvana Venâncio
Pedagoga
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Palavra do Presidente
Aqui no Hospital Universitá-

rio da UFSC o serviço voluntário 
de apoio social e espiritual aos 
pacientes é executado há anos. A 
partir da criação da AAHU, em 
11/09/2001, passamos a contar 
com pessoas “capacitadas” segun-
do as normas de conduta para este 
tipo de serviço. 

Atualmente contamos com 
uma excelente metodologia de Ca-
pacitação de Voluntários, abordan-
do temas perfeitamente alinhados 
aos procedimentos de visitação e 
humanização hospitalar.

Em paralelo aos critérios 
técnicos, sempre que deparamo-
-nos com nossas Equipes de 
Voluntários(as) dirigindo-se ao 
ambiente interno do hospital, para 
visitas aos pacientes, vem a per-
gunta: “qual a principal razão des-
tas pessoas deixarem seus lares e 

afazeres particulares para doarem 
parte do seu tempo para uma visi-
ta, na grande maioria das vezes, a 
um ‘desconhecido’ enfermo?” 

As razões podem ser várias, 
mas a principal creio que seja uma 
firme convicção de fé nas palavras 
de Jesus Cristo: “...amai-vos uns 
aos outros, como eu vos amei...” 
cf. Jo 15, 12; ou “...estava doente 
e cuidaste de mim...” cf. Mt 25, 
36. 

Ao fazermos isto, além da 
caridade, estamos dando um 
testemunho de fé. E aqui cabe a 
pergunta: o que significa crês em 
Jesus Cristo? Na origem da fé, em 
nós está o impacto produzido pela 
vida de Jesus, uma vida profunda 
e radicalmente humana, como a 
nossa, mas “diferente”. Segui-lo 
é sentir o apelo e a atração dessa 
vida, aderir ao sentido que nela se 

revela e fazer dela uma norma da 
própria existência. Por isso, ela-
borar essa experiência de fé numa 
linguagem cotidiana de trabalho, 
deve ser a raiz de nossa ação, 
enquanto voluntários. 

O fundamento dessa fé tem 
origem na vida concreta de Jesus 
e, resgatar essa experiência, é uma 
das tarefas mais urgentes do cris-
tianismo no tempo atual. A fé não 
é, em primeiro lugar, adesão a ver-
dades, mas adesão a uma pessoa. 
Crer em Jesus Cristo é acreditar 
que a sua vida faz sentido e optar 
por esse modelo em nossa própria 
vida. A ação do voluntário deve 
trilhar o caminho da passagem de 
uma fé prioritariamente doutrinal 
para uma fé existencial. Isto seria 
uma correção decisiva na maneira 
de “viver” a fé. 

De um modo geral, dizemos 

que saúde é tudo. E é verdade. 
Tendo saúde, a gente pode traba-
lhar, pode viver como dá. Acaba-
mos sempre desejando aos nossos 
amigos: muita saúde! Ninguém 
gosta de ficar doente. Em nos-
sos planos pessoais dificilmente 
consideramos a possibilidade de 
adoecer. Mas não podemos fechar 
os olhos: a doença existe ... e o 
doente precisa ser cuidado. Esta é 
a nossa missão! 

Estimados(as) voluntários(as): 
precisamos da dedicação de todos. 
Como diz a letra de uma música 
do Pe. Zezinho “são muitos os 
convidados; quase ninguém tem 
tempo”. Neste contexto, somos 
privilegiados(as): temos tempo. 

Pedro Camacho dos Santos 
Diretor Presidente da AAHU
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Queridas voluntárias e queri-
dos voluntários!

Graças ao apoio e amizade de 
todos vocês, terminamos o nosso 
mandato frente à AAHU nesta 
primeira quinzena de abril de 
2016.  Nestes dois anos de traba-
lho, muitas coisas boas acontece-
ram e em torno delas nos unimos, 
para celebrar todas as ações 
realizadas em prol dos nossos 
pacientes e acompanhantes.

A abertura da Casa de Acolhi-
da Amigos do HU, em novembro 
de 2015, foi um dos eventos mais 
importantes da nossa gestão, e 
contou com o empenho e dedica-
ção de nossas voluntárias Zenilda 
Vieira e Maria de Lourdes Dobe-
ck, que não mediram esforços na 
preparação e organização de todo 
o necessário para o bom funcio-
namento da casa. A seleção das 
funcionárias responsáveis pela 

Casa de Acolhida também foi 
importante para a inauguração. 
Todas as atividades desenvolvidas 
pelo voluntariado, cada um na sua 
área, são muito importantes.  Vol-
tar para casa com o sentimento de 
dever cumprido é, sem dúvida, a 
melhor recompensa que podemos 
receber pelo tempo, dedicação e 
talentos que ofertamos em prol do 
nosso irmão e irmã que precisa.

De coração, quero agradecer 
a cada um e cada uma que, com 
carinho e muita alegria, esteve 
fazendo o seu trabalho voluntário 
na AAHU e dizer-lhes que, a cada 
dia, mais estaremos nos empe-
nhando em benefício do HU e de 
seus pacientes e acompanhantes.

Paz e Bem a todos/as!!
 

Ana Maria Faria Dutra 
Diretora Vice-Presidente da 

AAHU

Agradecimento
Capacitação para voluntários 2016

De 22 a 26 de fevereiro ocor-
reu a semana do curso de capa-
citação para os voluntários que 
fazem visitação hospitalar no 
Hospital Universitário. Foram 

revisados itens importantes 
para realizar a visita, os procedi-
mentos que devem ser seguidos, 
características de um bom visi-
tador.

No dia 28 de abril   realizou-
-se na sede da AAHU a primeira 
reunião, juntamente com a dire-
ção da ACAEHB, para delinear a 
estrutura do XVII Congresso Bra-
sileiro Ecumênico de Assistên-
cia Espiritual  Hospitalar. O tema 
proposto pela diração da ACAEHB 
é: Celebrando a vida em meio ao 
sofrimento.  A Associação Amigos 
do HU foi designada para tomar 
as providências necessárias à re-
alização deste evento. 

Assistência Espiritual Hospitalar


