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AAHU, HÁ 16 ANOS FAZENDO VOLUNTARIADO

 O serviço de visitação no Hospital Universitário Polydoro 
Ernani de São Thiago - UFSC, foi iniciado em 1984 com  iniciativa 
do Frei Carlos Benetti e Sra. Cora Coelho Duarte Silva. O trabalho 
manteve-se graças ao empenho, dedicação e amor aos pacientes 
assim como aos seus familiares, e, também através do apoio do 
Serviço Social da instituição às poucas e valorosas voluntárias que 
se uniram à Dona Cora. Em 11 de setembro de 2001, a Associação 
Amigos do Hospital Universitário – AAHU, foi instituída com a 
missão de oferecer constante serviço de apoio social e espiritual 
aos pacientes, preservando o Hospital Universitário como entidade 
pública, gratuita e de qualidade, afim de proporcionar aos pacientes 
instalações físicas favoráveis à recuperação da saúde. 
 Desde então, a principal atividade da AAHU tem sido o apoio 
aos pacientes e seus acompanhantes, com equipes de voluntários e 
voluntárias que fazem diariamente um trabalho ecumênico de apoio 
social e espiritual. Os voluntários são cadastrados e capacitados, em 
especial, os que fazem a visitação aos pacientes. Como forma de apoio 
material, a Associação também oferece ao Hospital doações de bens 
materiais sob a forma de equipamentos, reformas de áreas físicas, 
móveis e utensílios diversos, serviços, compra de medicamentos e 
outros. A aquisição ocorre quando existe alguma demanda do HU 
que não pode ser efetivada em tempo hábil pelos meios formais 
vigentes no processo de suprimentos do próprio hospital.

 A fim de acolher pacientes, acompanhantes e usuários 
do Ambulatório do HU, foi implementado no dia 02 de março 
de 2010 o Serviço de Acolhimento, uma das principais pilastras 
da Associação. Para mantê-lo, a AAHU conta com doações da 
comunidade que são vendidas em forma de brechó. No espaço  
é possível encontrar vestuários, bolsas, calçados, utensílios 
domésticos, etc. Já a parceria da Receita Federal na doação de 
mercadorias aprendidas é a principal fonte de renda da AAHU. 
As arrecadações possibilitam a realização de bazares, que  com 
os produtos excedentes, abastecem  as “lojinhas” localizadas tanto 
na sede da Associação quanto no Centro de Cultura e Eventos da 
UFSC. 
 No ano de 2015, foi aberta a Casa de Acolhida Amigos do 
HU, com o propósito de acolher para pernoite os acompanhantes de 
pacientes internados no Hospital Universitário. A Casa que oferece 
ótimas instalações e ambiente apropriado para o descanso do 
cuidador fica localizada no bairro Trindade. A AAHU conta também 
com a ajuda de benfeitores e sócios que destinam mensalmente via 
conta de luz uma  mensalidade para  manter as  atividades diárias.
 Todos podem ser um sócio/sócia da AAHU e contribuir 
para que o trabalho humanitário continue beneficiando a tantos que 
se utilizam do HU, uma instituição 100% SUS.
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Doe livros/roupasDoe sangue

 Nos dias 07 e 08 de 
julho, foi realizada uma ação de 
coleta de alimentos em parceria 
com o Bistek, localizado 
na Costeira do Pirajubaé. A 
Associação Amigos do HU 
realizou a ação para suprir as 
necessidades do seu espaço 
físico, bem como o Serviço 
de Acolhimento localizado no 
primeiro andar da AAHU. 
 Todos os dias o 
acolhimento recebe pacientes 
e acompanhantes que vem ao 
HU para tratamentos como 
pequenas cirurgias, consultas 
e exames. A arrecadação feita 
pelos voluntários da AAHU 
das 08:00h às 22:00h somada a 
generosidade dos clientes Bistek, 
resultou numa farta doação de 
alimentos. Cerca de 1,5 toneladas  
de alimentos não perecíveis 
foi recebida. Dentre eles, leite, 
feijão e arroz apareceram com o 
maior volume de doações. 

 Apesar da sensação de 
dever cumprido, o trabalho não 
parou. Graças a ação foi possível 
ajudar também à Fazenda 
da Esperança localizada no 
Bairro Pantanal, o Asilo Irmão 
Joaquim localizado na Av. 
Mauro Ramos e também o 
Hospital Universitário da UFSC 
com mantimentos necessários, 
além de cestas básicas montadas 
e distribuídas pelo serviço social 
do HU aos pacientes carentes.
 É sempre bom lembrar 
que tanto a Fazenda Esperança 
quanto o Asilo Irmão Joaquim 
estão sempre de braços abertos 
para receber visitas e donativos, 
pois também fazem um trabalho 
voluntário com muito amor, 
e, devido à demanda estão 
constantemente precisando de 
mantimentos ou produtos de 
higiene para poderem cumprir 
com seu papel.

Ação entre a AAHU e Supermercado Bistek arrecada 
1,5  toneladas de alimentos não perecíveis

Serviço de Acolhimento em plena atividade
 Localizado no primeiro 
andar de sua Sede, o espaço 
oferece café, leite, bolachas, 
chá e água fresca. Considerado 
uma importante coluna social 
da Associação Amigos do HU, 
o Serviço de Acolhimento é 
um local onde os pacientes, 
acompanhantes e motoristas 
(principalmente oriundos de 
outros municípios), tem seu 
momento de conforto tanto 
antes quanto após a consulta no 
Hospital Universitário da UFSC.  
 Valquíria Antunes de 
31 anos, do lar e moradora de 
Florianópolis, ao consultar no 
HU aproveitou para passar na 
Associação e comentou sobre a 
estrutura que a AAHU oferece 
para as crianças “Eu gosto de vir 

aqui porque as crianças podem 
brincar e passar o tempo. Se a 
gente fica lá em cima esperando 
o horário da consulta, demora 
muito e os pequenos se estressam 
muito rápido, né?! E aqui 
eles aproveitam, se divertem, 
brincam um pouquinho e não se 
cansam tanto.”. O local também 
conta com armários para guarda 
de pertences pessoais e, além 
de revistas, livros e desenhos, 
disponibiliza brinquedos e toda 
uma estrutura para acomodar 
bebês e crianças.
 O Serviço de 
Acolhimento funciona de 
segunda à sexta, das 8:00h às 
11:30 na parte da manhã e das 
13:00h às 16:30 na parte da tarde.

 A Associação Amigos 
do HU vem diariamente 
cumprindo com seu papel 
acolhendo pacientes e 
acompanhantes em 2017. 
Segundo o relatório de 
cadastros, só no mês de agosto 
foram  3.486  acolhimentos o 

que corresponde ao mês mais 
movimentado do ano até então. 
Já de fevereiro à agosto, foram 
constados mais de 21.400 
pessoas atendidas vindas da 
Grande Florianópolis além de 
várias outras regiões de Santa 
Catarina.
 

Seja voluntário Doe dinheiro Divulgue
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Projeto Almofadas do Coração Reforma do Alojamento Conjunto 
do HU chega em sua etapa final

Agosto Dourado é o mês de conscientização 
do aleitamento materno

 O leite materno é 
considerado o melhor alimento 
para os bebês até o sexto mês 
de vida, garantindo uma série de 
benefícios essenciais para a vida 
do recém-nascido. Aqui no Brasil, 
41% das mães amamentam pelo 
menos até os seis meses. Apesar 
do baixo número, o país é uma 
referencia mundial, ficando à 
frente de países como os Estados 
Unidos e o Reino Unido.
 Os dados são do 
Ministério da Saúde, que junto 
com o Unicef realiza a Semana 

Mundial da Amamentação, de 
primeiro à sete de agosto, para 
conscientizar a sociedade sobre 
a importância do aleitamento 
materno.
 Por conta disso, o mês 
ficou conhecido como Agosto 
Dourado e é resultado de uma 
lei sancionada este ano. Outro 
incentivo é o da doação desse 
alimento poderoso para bancos 
de leite espalhados pelo país. 
Qualquer mulher saudável que 
esteja amamentando pode ajudar. 
Nossos bebês agradecem!

Fonte: Site do canal Futura

 O Projeto Almofadas do 
Coração, idealizado com o intuito 
de oferecer conforto às pacientes 
no pós-operatório da cirurgia 
de mastectomia - procedimento 
cirúrgico radical de retirada 
do seio como prevenção ao 
câncer mama - contou com a 
colaboração na doação de tecidos 
e fibras e muita determinação 
das voluntárias do artesanato 
que ficaram responsáveis pela 
confecção. 
 Além das pacientes 
da mastectomia, as almofadas 

podem ajudar a diminuir os 
inchaços e desconfortos de 
pacientes que estão em pós-
operatório, bem como para 
dormir ou usar como proteção ao 
usar o cinto de segurança.
 Ao total foram feitas 
e entregues 45 almofadas ao 
serviço de ginecologia do HU, 
ao serviço de terapia ocupacional 
do CEPON e no Serviço Social 
da Maternidade Carmela Dutra, 
responsáveis pela entrega direta 
aos pacientes.

 A reforma do 
Alojamento Conjunto localizado 
no segundo andar do Hospital 
Universitário da UFSC, chega 
em sua etapa final com a 
reinauguração prevista para 
outubro deste ano. A obra que faz 
parte das ações de humanização 
voltadas à assistência das 
parturientes atendidas no 
Hospital Universitário, foi 
intermediada pela Associação 
Amigos do HU que teve o 
recurso   de R$499.000,00 
disponibilizados pelo Ministério 
Público do Trabalho. As diretrizes 
instituídas na Portaria nº 2.068 
em 21 de outubro de 2016 pelo 
Ministério Público, possibilitou 
a organização da atenção integral 
e humanizada à mulher e ao 
recém-nascido proporcionando 
com o Alojamento Conjunto 
espaço apropriado para um 
bom desenvolvimento do bebê 
e melhor desempenho da mãe, 
ambos mais unidos e com 
conforto. 
 A área reformada que 
engloba 540m²  foi projetada 
pela engenheira Shala Felisbino 
Dias e está destinada a alocação 
de 22 leitos, hotelzinho, sala 

de banho, sala de aleitamento, 
sala de isolamento e sala de 
enfermagem. O espaço que 
irá contar com cama, berço, 
mesinha de cabeceira e poltrona, 
também obteve readaptações nos 
banheiros para atender as leis 
de acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 
 Além disso, o 
Alojamento Conjunto conta com 
uma equipe multidisciplinar 
composta por médicos, 
nutricionistas, fonoaudiólogos, 
psicólogos e assistentes sociais 
proporcionando as gestantes e 
aos recém-nascidos um parto e 
um pós-parto mais humanizado. 
Adinairdes Cabral Sena – 
enfermeira responsável pelo 
Alojamento Conjunto – contou 
que a equipe do setor está 
com boas  expectativas com a 
inauguração do espaço. Segundo 
ela, com a reforma pronta todos 
serão igualmente beneficiados 
tendo em vista a questão 
ergonômica, o que proporciona 
um ambiente de trabalho 
mais saudável e produtivo aos 
funcionários do Alojamento. 
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Palavra do Presidente
 Estimados irmãos e irmãs 
do nosso voluntariado. Antes de 
tudo, parabéns pelo nosso dia 
28 de agosto. Como o nosso 
despojamento e espírito fraterno, 
somos incansáveis no trabalho 
voluntário de coração, e, isto   nos 
move para o dia seguinte trazendo-
nos sempre muita paz e alegria.
 É muito bom ver o 
paciente do HU sendo bem 
atendido pelo corpo clínico e 
seu acompanhante acolhido 
fraternalmente por nós. Diz a 
doutrina cristã que somos imagem 
de Deus quando cuidamos uns 
dos outros. Contrapondo a este 
modo de ser, o que se vê em nossa 
sociedade são pessoas isoladas, 
pensando exclusivamente nos seus 
interesses e querendo tirar proveito 
pessoal de tudo.
 Abrindo um pouquinho 
o leque da imaginação, é isso o 
que vemos em nosso país, seja no 
campo da educação, da saúde e da 

previdência social, entre outros. 
Estes setores da nossa sociedade 
precisam estar organizados 
pensando realisticamente no 
conjunto social. Se isto não 
for feito de modo coletivo, é 
improvável que se chegue a um 
bom lugar sozinho. Por outro lado, 
alinhando este pensamento como 
o nosso cotidiano de voluntários, 
sentimos que a fé cristã nos 
incentiva a sermos providência 
divina” uns para os outros. Por que 

esta analogia? Porque a força do 
nosso trabalho está no conjunto e 
não no individual.
 Enquanto voluntários 
“Amigos do HU”, realizamos 
nossos projetos e perseveramos 
trabalhando no coletivo, em equipe. 
A conseqüência do nosso agir é 
o que dá sustentação, concreta e 
objetiva, aos pressupostos básicos 
da nossa associação em relação 
aos pacientes e acompanhantes em 
trânsito pelo HU. Recentemente, 
nós participamos no auditório 
da reitoria da UFSC como 
representantes da sociedade de um 
painel sobre a gestão da saúde. De 
um modo geral o que se viu foi 
como o assunto “saúde” é tratado 
sem prioridade e sem continuidade 
pelos gestores governamentais. 
O processo é muito lento e 
descontínuo no tempo.
 Agora no final do mês de 
agosto também participamos do 
Encontro Estadual dos Voluntários 
da Saúde, realizado em Ituporanga-
SC. Lá reuniram-se pessoas de 
várias cidades do nosso Estado, que 
se realizam como seres humanos, 
fazendo voluntariado. Dentro 
inúmeras citações, registramos 
uma frase que deve reforçar nossa 
motivação “Os pássaros criados 
em  gaiolas acreditam que voar é 
uma doença”. Não se acomode!

Pedro Camacho dos Santos, 
Diretor Presidente

Seja você também um 
amigo do HU!

Alimentos não perecíveis:
Leite Integral

Açúcar
Café torrado moído

Biscoito doce
Biscoito Salgado

Materiais de Higiene:
Escova Dental
Creme dental

Sabonete
Pente para cabelos

 Acontecerá no Salão 
Paroquial da Igreja da Santíssima 
Trindade no próximo mês de 
setembro, o bazar  da Associação 
Amigos do HU, onde serão 
comercializadas  mercadorias 
apreendidas e doadas pela Receita 
Federal. 
 Este ano  o bazar tem 
como objetivo a reforma do 
ambulatório de pediatria do HU, 
porém o projeto da referida obra 
deverá ser readequado  aos recursos 
financeiros disponíveis, pois o 

projeto inicial prevê um custo de 
aproximadamente R$ 400.000,00 
e a estimativa do bazar não garante 
este montante financeiro.
 Conforme critérios da 
Receita Federal, o valor máximo de 
compra por cliente é de R$900,00, 
de modo a possibilitar que todos  
aproveitem o evento. Nos bazares  
anteriores houve significativa 
paticipação da comunidade, num 
gesto de aceitação e reconhecimento 
do trabalho prestado pela 
Associação Amigos do HU.

BAZAR AMIGOS DO HU 2017

Florianópolis sediará o XVII Congresso Ecumênico 
Brasileiro de Assistência Espiritual Hospitalar

 Do dia  23 a 25 de 
setembro, Florianópolis vai 
receber o XVII Congresso 
Ecumênico Brasileiro  de 
Assistência Espiritual Hospitalar. 
Organizado pela Associação 
Cristã de Assistentes Espirituais 
Hospitalares do Brasil juntamente 
com Associação Amigos do HU,  
o evento terá palestras e oficinas  
alinhados  ao tema principal: 
“Celebrando a vida em meio ao 
sofrimento”. 
 Com intuito de promover 
a qualidade de vida da pessoa 
humana todos anos, em 2016 o 
XVI Congresso foi realizado na 
cidade de São Leopoldo - RS 
e contou com a presença de 
16 voluntários da Associação 
Amigos do HU. As atividades 
regionais que acontecem 
anualmente, se resumem em 
encontros com palestras, estudos 
e  cursos de formação, ajudando a 
divulgar o  significativo trabalho 
do assistente espiritual.
 O apoio e cooperação 

aos indivíduos que atuam na área 
da assistência espiritual é crucial 
para promover conhecimento 
e incentivo, possibilitando 
aos participantes a troca de 
experiências e amizades em um 
ambiente descontraído e alegre. 
O equilíbrio, a expressão sensível 
e a ternura são de extrema 
importância para compreensão 
solidária das situações de 
sofrimento do doente, bem 
como seus valores espirituais 
ou sua convicção religiosa. 
Nesse sentido, a preparação para 
atuar no ambiente hospitalar é 
indispensável para acolher quem 
sofre.
 O congresso que vai 
acontecer no Tropicanas Apart 
Hotel, tem e a inscrição  no valor 
de R$340,00   até o dia 06/10/2017. 
A Associação Amigos HU se 
encontra diponível para mais 
informações. O contato pode ser 
feito pela página do facebook, 
telefone ou diretamente na 
secretaria da sede AAHU.

Ao lado específicamos 
alguns iténs que 

recebemos 
como doação.


