
O apoio social e espiritual é 
um direito do doente, quando 
se almeja prestar-lhe um aten-
dimento ambulatorial e hospi-
talar correlacionado ao concei-
to de saúde integral. Contudo, 
este serviço deve ser prestado 
sempre respeitando a liberda-
de de consciência e de religião 
de cada pessoa, seja de modo 
institucional ou voluntário, 
como é o nosso caso. 

O apoio social e espiritual 
não significa apenas consen-
tir essa assistência, mas antes, 
implica em promovê-la e pro-
porcionar as condições para 
que seja realizada. É um ser-
viço que deve primar também 
pelos aspectos éticos, levando 
em consideração, sempre, as 
premissas básicas da Humani-
zação Hospitalar. 

Devemos sempre ter em 
mente que este trabalho não é 
simplesmente uma visita que 
leva consolo e conforto ao pa-
ciente, mas, também, deve ser 
parte de um processo que aju-
de no tratamento do indivíduo. 

Outro aspecto importantís-
simo é que este serviço não é 
uma ação simplesmente espon-
tânea; vai um pouco além. Deve 
ser fruto de uma ação reflexiva 
que visa, além do consolo, levar 
uma orientação segura para os 
conflitos de ordem espiritual 
que as pessoas em estado de 
enfermidade normalmente en-
frentam.

Isto requer formação e ma-
turidade por parte das pessoas 
que se dispõem a doar, volunta-
riamente, o seu tempo para ser-
vir ao próximo numa dimensão 
que compreenda não o físico, 
mas também o espiritual. Aqui 
na Associação Amigos do Hos-
pital Universitário - AAHU, ze-
lamos pela observância deste 
princípio. 

Por isso, o nosso modo de 
agir a cada dia vem se aprimo-

rando tecnicamente, incluindo 
não só os voluntários que atu-
am dentro do hospital, visitan-
do os pacientes e observando 
as práticas de atendimento, 
mas também aqueles que se 
doam na acolhida a todos que 
procuram o nosso brechó, as 
nossas “lojinhas” (Centro de 
Cultura e Eventos da UFSC e 
Sede da AAHU), e o nosso ser-
viço de acolhimento social aos 
pacientes e/ou acompanhantes 
em trânsito pelo Hospital Uni-
versitário da UFSC.

Neste contexto, nos dias 18 
e 19 de agosto último, realiza-
mos mais um Encontro de For-
mação para a inclusão de novos 
voluntários, do qual participa-
ram 111 pessoas, em princípio 
todas movidas pelo mais nobre 
sentimento de fraternidade. 

Esta capacitação para novos 
voluntários é uma prática ado-
tada pela nossa instituição ten-
do em vista a relevância técnica 
e humana do nosso serviço de 
apoio aos pacientes do HU, seja 
no sentido social ou espiritu-
al. Estamos tratando com se-
res humanos doentes que vêm 
ao hospital buscar tratamento 
para a recuperação da saúde, e 
nós estamos ali para acolhe-los 
e auxiliá-los no que for possí-
vel.

A capacitação dos novos vo-
luntários é realizada em dois 
momentos distintos, mas que 
estão interligados, para uma 
preparação efetiva: a aborda-
gem teórica, onde são apresen-
tados os conteúdos básicos e a 
prática monitorada. 

O conhecimento da organi-
zação da AAHU, bem como do 
próprio Hospital Universitário 
da UFSC; a reflexão sobre os 
fundamentos éticos e de con-
duta por parte do voluntário; 
os direitos do paciente e as 
normas preventivas e de con-
trole de infecção hospitalar 

integram o conjunto de proce-
dimentos indispensáveis a este 
tipo de serviço.

A construção dos conhe-
cimentos oferecidos durante 
o Encontro de Formação; os 
testemunhos de vida; as rela-
ções sociais entre voluntários 
e pacientes; as experiências de 
aprendizagens e o intercâm-
bio com os facilitadores irão 

contribuir para a formação de 
modos de pensar e de fazer que 
estejam em sintonia com os ob-
jetivos do Serviço de Apoio So-
cial e Espiritual.

Desejamos aos novos volun-
tários que perseverem na cami-
nhada ora iniciada. 

Pedro Camacho dos Santos
Diretor de Apoio Social e Espiritual

INFORMATIVO AAHU
Informativo da Associação Amigos do Hospital Universitário

Maio a Agosto de 2014 - Distribuição Gratuita

Inclusão de novos voluntários  AAHU
Capacitação para novos voluntários reuniu mais de 100 pessoas no auditório do Hospital Universitário

Confira sobre o aumento da população idosa na página 3
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Perfil | Rudney Otto Pfützenreuter - membro da AAHU desde 2001
Rudney Otto Pfützenreuter atua como voluntário no Conselho Fiscal da Associação Amigos do Hospital Universitário

Rudney Otto Pfützenreuter, 
74 anos, natural de Orleans-SC, 
advogado, aposentado do SE-
NAI, com aposentadoria com-
plementar da PREVISC. Casado 
há 49 anos com a carioca Bea-
triz Lúcia, 4 filhos, 2 netos, tem 
como hobby ler e escrever, ten-
do produzido 9 livros, na cate-
goria romance. É Presidente da 
Academia São José de Letras, e 
membro da Academia de Letras 
de Palhoça, da ALIFLOR (Asso-
ciação Literária Florianopolita-
na), do Rotary Club de Floria-
nópolis-Trindade e da APAS, a 
Associação dos Aposentados do 
Sistema FIESC.

O clube de Rotary, em cuja 
abrangência territorial está o 
HU, foi convidado a participar da 
criação da AAHU.  Otto se apre-
sentou e ajudou a elaborar o Es-
tatuto. Mais tarde, familiarizado 
com o desempenho altruísta da 
Associação, ficou comovido com 
o magnânimo trabalho executa-
do pelas senhoras voluntárias 
junto aos enfermos. Embora 
pratique ação administrativa, 
ciente da essência do trabalho 
como um todo da AAHU, abra-
çou a causa e não se retirou 
mais. Otto comenta que a data 
oficial de fundação da AAHU é 
o dia 11 de setembro de 2001. 
Mesmo dia do ataque às duas 

torres em Nova York. Para a As-
sembleia de fundação, às duas 
da tarde, todos chegaram com o 
semblante carregado, tamanha 
as notícias brutais que não pa-
ravam de chegar. Ainda que per-
plexos, tiveram que continuar o 
processo de fundação. Havia um 
Edital a ser cumprido.

Otto faz parte do Conselho 
Fiscal. ‘‘Acredito na administra-
ção atual da dinâmica Presiden-
te Ana Maria Faria Dutra, que 
sucedeu a ótima gestão de Pedro 
Camacho dos Santos. Ela soube 
montar uma equipe de pessoas 
eficientes, que saberão cumprir 
com retidão os propósitos esta-
tutários da entidade’’, comenta.

Para ele, fazer parte da AAHU 
é um supremo sentimento de 
filantropia. ‘‘Vejo com tristeza a 
quantidade de ambulâncias tra-
zendo pacientes do interior do 
estado para serem atendidos no 
HU, sabendo de sua limitação’’, 
diz. É ciente de que, dentro do 
seu aporte financeiro, a AAHU 

faz o possível, adquirin-
do e transferindo ao HU 
instrumentos cirúrgicos, 
móveis, roupas, colchões, 
cadeiras de roda e outros 
acessórios. Há um estudo 
para construção de um 
centro de acolhimento 
dos acompanhantes. Para  
Otto, a AAHU é uma  com-
plementação de vida. Cita 
que de um lado ou de ou-
tro a recompensa desta 
prática sempre aparece. 

Ele consegue prover os 
dois lados: suprir as ne-
cessidades de outrem e, 
ainda que sutil, usufruir 
da recompensa bem-vin-
da. É grato por tudo que 
possui até aqui. Em pro-
porção às suas limitações, 
não possui queixas do que até 
agora a vida lhe propiciou. Gos-
taria que mais jovens se dispu-
sessem a praticar o voluntaria-

do. ‘‘Somente perceberão desta 
virtude quando, na vivência co-
tidiana, enfrentarem as agruras 
que estão à sua espera’’, afirma.
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VIII Encontro Estadual do Voluntário da Saúde/SC é realizado em Rio do Sul
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ceu em Rio do Sul o VIII Encon-
tro Estadual de Voluntários da 
Saúde, reunindo grupos de 17 
cidades de Santa Catarina. 

Os participantes acompanha-
ram palestras e puderam inte-
ragir com outras pessoas, além 
de apresentar um pouco do seu 
trabalho que vem fazendo a di-
ferença na vida de pacientes de 
diversos hospitais. 

Um grupo de 24 voluntários 
da AAHU participaram do even-
to.

 O encontro constou de duas 

palestras: Que Herança vou dei-
xar? apresentada pelo Pastor 
Adelmo Oscar Struecker e  Mo-
tivação para Qualidade de Vida, 
pelo Prof. Ezio Ricardo, inter-
caladas por apresentações mu-
sicais de artistas de Rio do Sul, 
momentos de descontração e 
muita alegria

O encontro de 2015 será 
realizado em Florianópolis, e 
desde já, a AAHU conta com a 
participação de todos os grupos 
de voluntariado que atuam nos 
hospitais de Santa Catarina, em 
especial os de Florianópolis.

Doe livros/roupasDoe sangue Seja voluntário DivulgueDoe dinheiro

‘‘Vejo  com tristeza a 
quantidade de ambu-
lâncias trazendo pa-
cientes do interior do 
estado para serem aten-
didos no HU, sabendo 
de sua limitação’’

‘‘Quem pratica 
a filantropia tem 
a sua retribuição, 
quer no trabalho, 
na boa qualidade 
dos amigos e na 
progressão pro-
fissional dos fi-
lhos’’
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Segundo estudo, a população com essa faixa de idade crescerá cerca de 20%, e as mullheres continuarão vivendo mais

População idosa e expectativa de vida tende a aumentar  no Brasil

Segundo dados do Fórum da 
Saúde promovido pelo Jornal O 
Estado de São Paulo, entre 1992 
e 2012, a população com idade 
superior a 60 anos passou de 
11,4 milhões para 24,8 milhões, 
um crescimento de 117% que 
impacta diretamente na gestão 
da oferta de leitos dos hos-pitais 
brasileiros.

Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística) a população com essa 
faixa etária deve passar de 14,9 
milhões (7,4% do total), em 
2013, para 58,4 milhões (26,7% 
do total), em 2060.

No período, a expectativa 
média de vida do brasileiro deve 
aumentar dos atuais 75 anos 
para 81 anos. De acordo com o 

estudo, as mulheres continua-
rão vivendo mais do que os ho-
mens. Em 2060, a expectativa 
de vida delas será de 84,4 anos, 
contra 78,03 dos homens.

Hoje, elas vivem, em média, 
até os 78,5 anos, enquanto eles, 
até os 71,5 anos. Ao passo que 
aumentará a expectativa de vida, 
cairá o número de filhos por mu-
lher. O coeficiente, representado 
pela taxa de fecundidade total, 
é, atualmente, de 1,77 filhos em 
média por mulher. Em 2030, a 
previsão é de que o índice caia 
para 1,5.

Segundo os especialistas, a 
taxa já está abaixo da considera-
da necessária para a reposição 
natural da população, de 2,1 fi-
lhos por mulher. A perspectiva 

para os próximos 10 anos é de 
que o Brasil seja o sexto país 
com maior número de idosos, 
com 34,5 milhões. 

O país possui uma média atual 

de 2,3 leitos por mil habitantes, 
abaixo da média recomendada 
pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde) que vai de 3 a 5 leitos 
por mil habitantes. 
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Tradicional Festa Julina da AAHU 
Na tarde do dia 11 de julho 

aconteceu mais uma edição da 
nossa já tradicional “festa caipi-
ra”, não faltando as goluseimas 
e comidas típicas, como pipoca, 
paçoca, amendoim, maria-mole, 
quentão e bolos. Aproveitou-se 

a ocasião para também para-
benizar os aniversariantes dos 
meses de abril, maio e junho. 
Músicas típicas e a alegria con-
tagiante dos voluntários (as) 
garantiram o brilhantismo da 
confraternização.
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AAHU entrega doação ao Serviço de 
Neuropsicologia do HU/UFSC

Maio a Agosto 2014

Reforma do Solarium Pediátrico/ HU

A AAHU entregou, na ma-
nhã do dia 17 de julho, as  doa-
ções solicitadas pelo Núcleo de 
Neuropsicologia e Saúde – HU/
UFSC, que possui um projeto de 
extensão com pacientes de do-
enças neurológicas (alzheimer, 
epilepsia, traumatismo crania-
no).

O projeto ‘’Estimulação Cog-
nitiva no HU’’, destinado a enfer-
mos que estão internados, tem 
a coordenadoria da neuropsi-
cóloga Rachel Zanini e envolve 
professores e alunos. A parti-
cipação do paciente nas ativi-
dades colabora para a melhora 
das funções relacionadas à me-
mória, linguagem, raciocínio,  
atenção, orientação espacial e 

temporal, auxiliando o paciente 
na sua adaptação e qualidade de 
vida. Foi solicitado o apoio da 
AAHU e as contribuições rece-
bidas foram um televisor LCD, 
dois quebra-cabeças, um vídeo 
game Wii, um quadro branco e 
jogos (damas, lego), além de um 
jogo GENIUS.

AAHU encaminha projeto para a 7ª 
Vara Federal de Florianópolis

Tendo em vista convênio ce-
lebrado entre a Associação Ami-
gos do Hospital Universitário e a 
7ª Vara Federal de Florianópolis 
no sentido de acolher apenados 
para realização de trabalho vo-
luntário como pena alternativa, 
estamos participando de Edital 
emitido pela 7ª Vara Federal de 
Florianópolis que visa atender 
a uma entidade. O valor da doa-
ção  é da ordem de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) para realização 

de um projeto dentro das suas 
atividades fins. O Hospital Uni-
versitário necessita, no momen-
to, de uma conservadora para 
medicamentos oncológicos, cujo 
valor é de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) e o setor de fisiotera-
pia necessita de equipamentos 
para desenvolver suas ativida-
des na recuperação e treinamen-
to de pacientes, cujo valor está 
em torno de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais).

A recuperação do espaço 
físico do Solarium Pediátrico 
do HU contou com o apoio da 
AAHU, principalmente pela im-
portância da humanização dos 
espaços hospitalares, sendo a 
pediatria uma área tão merece-
dora da nossa atenção.

O Solarium Pediátrico do HU 
é um espaço aberto que possi-
bilitará às crianças e familiares 
estarem em contato direto com 
a luz solar e aspectos da nature-
za, tão indicados e estimulados 
na saúde infantil. Este espaço 
também poderá viabilizar a am-
pliação das atividades lúdicas, 
para além do ambiente fechado 
da Unidade de Internação, mini-

mizando um dos efeitos negati-
vos previstos na hospitalização, 
que é a limitação do espaço fí-
sico como gerador de estresse e 
angústia infantil.
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COMO AJUDAR

Palavra da Presidente

Doe livros/roupasDoe sangue Seja voluntário DivulgueDoe dinheiro
Ajudando o Banco de 
Sangue do HU, você 
contribui com a AAHU

O Brechó fica local-
zado na sede da AAHU. 
Faça uma visita!

Trabalhe conosco! Infor-
mações na Secretaria: 
(48) 3721-8042

Através de sua conta de 
luz, ou no BB Ag. 1453-
2 / C.C. 42.748-9

Conte à família e ami-
gos sobre o site e as 
atividades da AAHU

Queridos voluntários e volun-
tárias! Cada vez que eu vou ou 
passo pela Capela Ecumênica Bom 
Samaritano e leio a mensagem que 
está na placa externa, onde diz: Vai 
e faze tu o mesmo! penso no belo 
trabalho a que o nosso voluntaria-
do se dedica. 

A beleza é sabermos que essa 
atividade se iniciou há 30 anos, 
a partir da iniciativa de pessoas 
cheias de compaixão pelos doen-
tes, entre elas a nossa fundadora 
Dona Cora Coelho Duarte Silva. 
Reunindo um pequeno grupo de 
amigas e paroquianas da Igreja SS 
Trindade, começaram a visitar os 
pacientes, ajudando-os em necessi-
dades que o HU não podia, à épo-
ca, atender, na intenção de sempre 

dar conforto  material e espiritual. 
Vindo todos os dias ao HU, para 

a visitação aos pacientes em seus 
leitos ou desenvolvendo outras ati-
vidades, seja na administração da 
AAHU, ou no Serviço de Acolhi-
mento, ou no Brechó, ou ainda nos 
pontos de vendas de produtos re-
cebidos da Receita Federal, sabem 
que o seu trabalho sempre resulta 
em benefício dos pacientes, na for-
ma de equipamentos, medicamen-
tos especiais, kits de higiene, entre 
outros. Cada um, de seu jeito, de-
monstra seu amor e carinho pelos 
pacientes, procurando atender aos 
pedidos feitos durante as visitas 
diárias, ou através de momentos 
de encontro e lazer, proporciona-
do pelas voluntárias que ensinam 

algum trabalho manual ou levam 
alegria aos pequenos na Internação 
Pediátrica. 

No mês de aniversário da 
AAHU e com a grande responsa-
bilidade de conduzir, juntamente 
com toda a equipe da Diretoria, 
este grande grupo de voluntários 
e voluntárias, quero, de coração, 
agradecer a dedicação, o amor e 
a perseverança de todos que, dia-
riamente, vem, com seus dons e 
talentos, trazer conforto, esperança 
e amizade aos pacientes e seus fa-
miliares. É esse Acolhimento que, 
tanto com os pacientes como entre 
os voluntários, vamos guardar em 
nossos corações

                             Ana Dutra
                   Diretora Presidente

EXPEDIENTE - Redação, Edição, Diagramação e Revisão: Willian Rotta AAHU - Presidente: Ana M. F. Dutra  Vice: Ori-
valda M. Bonomini Administrativo: Zenilda M. Vieira Financeiro: Nilsa G. Queiroz  Apoio Social e Espiritual: Pedro C. dos 
Santos Site: www.amigosdohu.org.br E-mail: amigosdohu@gmail.com Telefone: (48) 3721-8042 Tiragem: 1.500 exemplares.

Grupo de Trabalho em Humanização - GTH - HU/USFC
No segundo semestre deste 

ano ocorreu a retomada das ati-
vidades do Grupo de Trabalho 
de Humanização Hospitalar do 
HU/UFSC, dos qual participam 
profissionais das áreas técnica e 
administrativa do hospital, bem 
como representantes da área ci-
vil, Sra. Orivalda Maria Bonomi-
ni e Sr. Pedro Camacho dos San-
tos, ambos diretores da AAHU.

Humanizar o ambiente hos-
pitalar é resgatar e fortalecer o 
comportamento ético, articu-
lar o cuidado técnico-científico, 
com o cuidado que incorpora 
a necessidade de acolher o im-
previsível, o incontrolável, o di-
ferente e singular. Mais do que 
isso, humanizar é adotar uma 

prática em que profissionais e 
usuários considerem o conjunto 
dos aspectos físicos, subjetivos 
e sociais, assumindo postura 
ética de respeito ao outro, de 
acolhimento do desconhecido e 
de reconhecimento de limites. 
Humanizar é, portanto, alcançar 
benefícios mútuos para a saúde 

dos usuários, dos profissionais e 
da comunidade.

Por estas razões, o grupo de 
Trabalho de Humanização Hos-
pitalar do HU/UFSC é um espaço 
coletivo organizado, participati-
vo e democrático, que se destina 
a empreender uma política ins-
titucional de resgate da huma-
nização na assistência à saúde, 
em benefício dos usuários e dos 
profissionais da instituição.

A proposta inicial sugere a 
realização de um diagnóstico 
institucional para, após análise 
dos dados levantados, proce-
der-se ao desencadeamento das 
ações julgadas pertinentes em 
vista deste processo.
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Apoio material  
ao Hospital

Universitário
Até este mês de agos-

to de 2014, a AAHU co-
laborou com a Adminis-
tração do HU no sentido 
de dar andamento a pro-
jetos de ampliação e re-
forma do Setor de Pron-
tuário e Marcação de 
Consultas, Radiologia e 
Serviço Social, apoian-
do a confecção dos res-
pectivos projetos num 
montante, até agora, de 
aproximadamente R$ 
53.000,00, faltando ain-
da 3 etapas do projeto.  

Na reforma das ins-
talações do Setor de Ne-
onatal, a AAHU aplicou 
R$ 88.000,00. Agora es-
tamos trabalhando para 
que seja colocada uma 
decoração apropriada ao 
ambiente.

Para o Banco de San-
gue do HU, foi adquiri-
do o software ‘‘hemote 
plus’’, no valor de R$ 
28.000,00. 

Em medicamentos, 
a AAHU aplicou o equi-
valente a R$ 26.000,00 
(produtos importados 
com pagamento prévio).

Muitas outras ações 
foram feitas durante este 
ano de 2014, no intuito 
de dar condições ao HU e 
aos seus profissionais de 
melhor atender ao nosso 
paciente.  

Tudo isso só é possí-
vel graças ao empenho e 
dedicação do nosso vo-
luntariado. 


