
A Maternidade do Hospital 
Universitário adota ações vol-
tadas à humanização do nasci-
mento desde sua implantação 
em outubro de 1995. Desde 
então suas ações visam prestar 
uma assistência ao recém-nas-
cido e sua família, voltado para 
o cuidado humanizado envol-
vendo estratégias de interven-
ção biopsicossocial. 

Nesta perspectiva, vêm tra-
balhando com a Atenção Hu-
manizada ao Recém-Nascido de 
Baixo Peso – Método Canguru 
(MC) que é uma Política de Saú-
de do Ministério da Saúde (Por-
taria 693 de 05/07/2000 e Por-
taria 1.683 de 12/07/2007). 
Esta política no Brasil é desen-
volvida em três etapas.

A 1ª etapa compreende o 
atendimento individualizado 
ao bebê respeitando sua capa-
cidade neurológica, bem como 
sua subjetividade; redução das 
intervenções neonatais e os es-
tímulos ambientais; realização 
do contato pele a pele entre 
os pais e o bebê (posição can-
guru) o mais precoce possível; 
promoção do aleitamento ma-
terno; envolvimento dos pais 
nos cuidados com o bebê e in-
clusão da rede social aos pais, 
por meio de pessoas significati-
vas capazes de lhes oferecerem 
apoio. 

Essas ações têm seguimento 
também na 2ª etapa em que o 
bebê fica alojado com sua mãe 
em uma enfermaria, podendo 
receber alta hospitalar precoce. 
Após a alta hospitalar, o bebê é 
encaminhado para 3ª etapa do  
Método Canguru e será acom-
panhado ambulatorialmente 
pela mesma equipe que este-
ve presente na sua interna-
ção, junto com sua família. O 
bebê será atendido até atingir 
2.000g, sendo encaminhado 
posteriormente aos serviços de 
Seguimento Ambulatorial e/ou 

para a Unidade Básica de Saú-
de.

A Unidade Neonatal do HU/
UFSC, além de outras ações de 
humanização, desde 1996 es-
timula o contato pele a pele na 
posição canguru entre o bebe e 
seus pais.  A partir da portaria 
de 2000, passou a ser um dos 
Centros de Referência Nacio-
nal no Método Canguru, para o 
Ministério da Saúde e com seus 
tutores e consultores vem ca-
pacitando profissionais e ser-
viços de unidades neonatais da 
região sul e de outros estados 
brasileiros a fim de dissemina-
rem a implantação desse mo-
delo de assistência. A Unidade 
Neonatal do HU ao longo dos 
últimos 14 anos buscou ade-
quar sua área física, bem como 
capacitar os profissionais para 
a efetivação e manutenção das 
três etapas do Método Canguru.

As evidências científicas su-
gerem que a Metodologia Can-
guru é um modelo de assistên-
cia seguro aliado ao tratamento 
convencional resultando em 
inúmeras vantagens. Os pais, 
especialmente as mães, que 
possuem livre acesso na unida-
de neonatal para acompanhar 
seu bebê, que interagem com 
a equipe interdisciplinar e que 
realizam cuidados e o contato 
pele a pele com seu filho(a) de-
monstram maior estabilidade 
emocional que aquelas famílias 
que não vivenciaram essa prá-
tica e sentem-se mais compe-
tentes e confiantes na hora de 
levar o bebê para casa. 

As crianças cuidadas na Me-
todologia Canguru apresentam 
menores taxas de infecção e 
menores percentuais de rein-
ternação em relação as cuida-
das no modelo convencional. 
Além disso se destaca o au-
mento nas taxas de Aleitamen-
to Materno, tanto no período 
de internação quanto ao longo 

dos primeiros 6 meses de vida. 
da criança.

A Unidade de Internação Ne-
onatal do HU/UFSC está entre 
as cinco melhores do país na 
recuperação de nascidos com 
baixo peso.

A AAHU colaborou para a fi-
nalização das instalações, pro-
videnciando a confecção dos 
móveis sob medida, o serviço 
de  decoração e  o sistema de 
climatização daquele ambiente.

As instações da Unidade   
Neonatal do HU/UFSC contam 
com nove leitos de UTI, cinco 
leitos de Semi-UTI, um leito de 
isolamento e sete leitos do Mé-

todo Canguru. 
Onze em cada 100 crianças 

no Brasil nascem prematuras 
e esse preocupante dado pode 
estar aliado ao excessivo núme-
ro de cesarianas no País. 

O Brasil apresenta as mais 
altas taxas de cesarianas no 
mundo. Sua frequência aumen-
tou de 37.8% de todos os par-
tos em 2000 para 52.3% em 
2010.

Com base em dados da Orga-
nização Mundial da Saúde, em 
2010, nasceram 15 milhões de 
crianças prematuras – abaixo 
da trigésima sétima semana de 
gestação.
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Perfil | Taiza  e Arno - casal trabalha em prol dos pacientes do HU
Abrir-se ao próximo e doar os seus dons e talentos em favor de quem precisa: marca registrada do casal Arno e Taiza

Taiza Valquíria Beck Schröer, 
gaúcha, 59 anos, reside em Flo-
rianópolis há seis. Atua como 
coordenadora do Grupo de As-
sistência Espiritual Espírita. 
Realizou trabalho voluntário 
em Brasília, em um hospital de 
casos terminais, e em Brusque, 
na Sociedade Espírita Eurípides 
Barsanulfo. 

 Arno Schörer, 62 anos, fez 
trabalho voluntário no Centro 
Espírita André Luiz, no Guará I, 
no Distrito Federal e em Brus-
que. Eles têm três filhas e três 
netos.

Vieram de Brusque, onde Tai-
za trabalhava em uma loja de 
atacado e varejo como supervi-
sora de vendas. Devido a pro-
blemas de saúde, ficou três anos 
afastada do trabalho. Após isso, 
resolveu mudar para Florianó-
polis, onde foi aposentada. 

O casal começou a frequentar 
uma Casa Espírita, e no dia de pa-
lestra surgiu o convite para ser 
voluntário da Associação Ami-
gos do Hospital Universitário. 
Prontamente fez a sua inscrição. 
Fez o curso de capacitação em 
2008, e abraçou a oportunidade 
com o coração cheio de alegria. 
Arno aposentou-se em 2010 e 
também fez o curso de capaci-
tação, onde optou trabalhar no 
acolhimento, que tem mais a ver 
com o seu perfil, pois gosta de 
conversar e ouvir as pessoas.

A visistação feita pelo grupo 
GAESE - Grupo de Apoio Espi-
ritual Espírita - é realizada às 
quintas-feiras. O grupo busca 
preencher com a assistência to-
das as alas do hospital (Ambu-
latório Pediátrico, corredores 
onde as pessoas aguardam por 
consulta e exames, Clínica mé-
dica I, Clínica médica II, Clínica 
cirúrgica I, Clínica cirúrgica II, 
Pediatria, Ginecologia, UTI, He-
modiálise e Emergência). 

Procuram ser assíduos, pois 
consideram o trabalho volun-
tário como um pronto-socorro, 
onde há sempre alguém preci-
sando de amparo. 

São cientes de que esse tra-

balho é um momento de 
aprendizado que a AAHU lhes 
possibilitou e são gratos à ela. 
Nessa ocasião, conheceram 
muitas pessoas com o mes-
mo objetivo. Para eles é um 
trabalho de responsabilidade, 
compromisso assumido com 
o próximo e consigo mesmo, 
onde aprendem a serem mais 
humildes, compreensivos, pa-
cientes e a respeitar as dife-
renças. A AAHU lhes ensinou 
que o trabalho voluntário rea-
lizado por todos pode ser har-
mônico e equilibrado, se feito 
com amor, porque os maiores 
beneficiados somos nós.

‘’Somos todos filhos de 
Deus em processo de evo-
lução, e precisamos uns dos 
outros para crescermos’’, co-
mentam. A AAHU é um pre-
sente de Deus na vida deles. 
Aconselham e convidam: seja 
um voluntário, esse trabalho 
alimenta a alma e nos fortale-
ce em nossa caminhada. ‘’Je-
sus conta conosco e através 
desse trabalho com certeza 
seremos seres melhores, mais 
humanos, aprendendo a amar 
e a servir’’, finalizam.

O casal compartilha uma 
oração especial com você...

Oração do Voluntário

Senhor!

A vida é um cenário de no-
bres causas que visam à promo-
ção humana.

Neste propósito, coloco-me 
a serviço dedicando um dia, um 
espaço, algumas horas para atu-
ar como voluntário.

Senhor, abençoa essa inicia-

tiva e também a de muitos que 
não medem esforços para pro-
mover campanhas, criando re-
cursos em defesa da vida.

Ofereço-te, Senhor, as semen-
tes espalhadas, os gestos soli-
dários, as palavras de incentivo 
que apontam horizontes para se 
exercer a cidadania.

Ilumina-me para perseverar 
e servir com alegria nessa ação 

concreta.
É gratificante ser um volun-

tário, por isso anseio e creio que 
surgirão novos colaboradores.

Obrigado, Deus, por inspirar 
tantos exemplos maravilhosos 
na construção de um mundo 
mais justo e fraterno.

Autor desconhecido
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‘‘Somos todos filhos 
de Deus em processo 
de evolução, e preci-
samos uns dos outros 
para crescermos’’



3Informativo AAHU

ESPIRITUALIDADE E A ARTE DE CUIDAR DO IRMÃO ENFERMO
Esta frase refere-se ao título 

do livro do Pe. Leo Pessini, pro-
fessor no programa de pós gra-
duação em Bioética, do Centro 
Universitário São Camilo em 
São Paulo-SP. Trata-se de uma 
obra que revela a busca pesso-
al e profissional do autor em 
termos de reflexão e vivência 
de uma espiritualidade cristã, 
para dar sentido ao caminhar 
pela vida reafirmando as “ra-
zões de nossa esperança”, em 
tempos repletos de incertezas 
e nada fáceis para crer em va-
lores transcendentes e no pró-
prio ser humano.

Diz o autor: a espirituali-
dade é um estilo de vida. Não 
confundir espiritualidade ex-
clusivamente com práticas reli-
giosas. Logo, a espiritualidade 
do “Agente de Visita a Enfer-
mos”, deve ser um viver segun-
do o espírito de Jesus miseri-
cordioso, que andou por todo 

lugar fazendo o bem, curando 
e sanando toda enfermidade e 
toda dor (At. 10, 38). Portan-
to, viver a relação com Deus no 
serviço aos que sofrem é a ex-
pressão de uma maneira parti-
cular de viver a vida no espírito. 
O amor de Deus por nós é um 
amor gratuito e incondicional 
que nos impele a comunicá-lo a 
todos os que nos rodeiam e, de 
modo especial, a todos pos que 
sofrem.Jesus pede para ser-
mos misericordiosos como seu 
Pai e com sua vida nos mostra 
claramente o caminho. Ele se 
comove profundamente diante 
da dor e o sofrimento das pes-
soas. Viver a vida segundo o es-
pírito da misericórdia é tornar 
presentes o amor e a ternura 
de Deus junto aos que sofrem 
com atitudes, gestos e palavras 
sanadoras (Lc 6,36).

A espiritualidade do “Agen-
te de Visita a Enfermos” deve 

ser geradora de esperança e de 
vida. O Deus que ressuscitou 
Jesus é um Deus que oferece 
vida onde os homens causam 
morte. Para o doente, o nosso 
trabalho voluntário deve ser 
orientado para um sentimento 
de solidariedade geradora de 
vida. A nossa presença diante 
do enfermo deve ser um sinal 
de esperança.

Essa convicção profunda 
atribui ao nosso serviço aos do-
entes uma dimensão de culto: é 
o sacramento da presença; é o 
momento em que o serviço se 
torna contemplação. Uma re-
lação profunda no Senhor que 
nos leva a “ver Cristo no enfer-
mo e a ser Cristo para o enfer-
mo”. O Evangelho de Mateus 
deve constituir para nós uma 
fonte permanente de espiritua-
lidade: “... em verdade vos digo 
que cada vez que fazeis isso a 
um dos menores desses meus 

irmãos, a mim o fazeis (Mt 23, 
31-416).

Trata-se de uma espirituali-
dade encarnada, que exige uma 
atitude de disponibilidade e 
abertura para escutar inquie-
tudes, problemas, angústias, 
sofrimentos e esperanças. Tra-
ta-se de uma espiritualidade a 
ser vivida a partir do cotidiano: 
é-nos pedida a razão de nossa 
esperança, assim como que se-
jamos luz e sal da terra.

A partir da parábola do Bom 
Samaritano, pode-se estabe-
lecer estilo de conduta para o 
“Agente de Visita a Enfermos”, 
numa dimensão de serviço.

Daqui nasce a força de dar-
-se sem esperar recompensa,  a 
sensibilidade em relação a to-
dos e o dom da gratuidade.

Setembro a Dezembro 2014

VOLUNTÁRIO 
REPRESENTANTE

A AAHU tem a pessoa do vo-
luntário Pastor Luiz Eduardo 
Toledo como representante dos 
usuários (participantes de pes-
quisa), junto ao Comitê de Ética 
e Pesquisa  -  CEP - em Seres Hu-
manos da UFSC. 

Também representou os 
usuários no X Fórum de Bioé-
tica promovido pela Fundação 
Universitária de Cardiologia e 
o Comitê de Ética em Pesquisa 
com ênfase em Preceitos Éticos, 
Biobanco e Biorrepositório em 
6/10/2014 em Porto Alegre RS; 
no Encontro de Capacitação para 
membros do CEP e Pesquisado-
res com ênfase em Prontuários, 
Segurança em pesquisa Online 
e Pesquisa na Área de Ciências 
Humanas no dia 3/11/2014 na 
UFSC;  no Encontro Extraordiná-
rio de Comitês de Ética em Pes-
quisa e no 1° Encontro Nacional 
de Representantes de Usuários 
do Sistema CEP/CONEP nos dias 
17-19/11/2014 em Atibaia SP. 

Participou do encontro de 
Capelães e Visitadores Hospi-
talares, em 15 de outubro de 
2014, em Curitiba, com a pa-
lestra Deus não se esqueceu 
de você – Verdades bíblicas em 
meio à enfermidade, proferida 
pela palestrante Eleny Vassão 
Aitken.

É importante para a AAHU 
ter o seu representante neste 
espaço de discussão e debates, 
podendo assim melhor formar 
os seus voluntários visitadores.

VOLUNTARIADO HU
30 ANOS

Em Outubro de 1984, iniciou-
-se o trabalho voluntário dentro 
do Hospital Universitário, com 
Frei Carlos Benetti e Dona Cora, 
nossa fundadora.

Em Outubro de 2014, cele-
bramos com alegria esse fato, 
trabalhando  arduamente, ago-
ra com um grande grupo de vo-
luntários e voluntárias, levando 
carinho e conforto aos nossos 
pacientes e acompanhantes.

Promovemos um Culto de 
Ação de Graças no dia 24 de ou-
tubro, na Capela Ecumênica do 
HU, com a participação de vo-
luntários e pacientes.

A todos que apoiam o traba-
lho da Associação Amigos do 
Hospital Universitário o nosso 
agradecimento e convite: Junte-
-se a nós!

GELADEIRA
 QUIMIOTERAPIA HU

A AAHU adquiriu, sendo par-
te dos recursos advindos da 7a. 
Vara Federal (através de Edital) 
uma geladeira apropriada para 
a conservação de medicamentos 
para os pacientes do Hospital, 
instalada no setor  de Quimiote-
rapia. 

BANCO DE SANGUE 

O Centro Acadêmico Livre de 
Medicina da UFSC (CALIMED), 
em parceria com o Banco de 
Sangue do Hospital Universitá-
rio, organizou uma campanha 
de doação de sangue de 19 a 21 
de novembro, para suprir a de-
manda para o perído de final de 
ano no hospital.  A Enf. Neuza L. 
Daniel agradece às pessoas que 
compareceram,  ressaltando o 
bom resultado nas doações de 
sangue, refazendo o estoque e 
já prevendo as necessidades de 
atendimento do HU no período 
de festas e férias.

Os tipos sanguíneos com 
maior necessidade são:

A+, A-, B+, B-

Pré-requisitos para doa-
ção de sangue:

Acima de 18 anos, levar do-
cumento com foto

Peso superior a 50kg

Pedro Camacho dos Santos
Diretor de Apoio Social e Espiritual
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Palavra da Presidente
Queridos voluntários e volun-

tárias!
Aproveitando o final do ano, 

quero agradecer a cada um de 
vocês pelo árduo e lindo trabalho 
realizado em prol dos nossos pa-
cientes e acompanhantes!

Cada dia deve ser vivido de 
uma vez e a gente que vem aqui 
diariamente vê com que alegria e 
disposição cada um disponibiliza 
os seus dons e talentos, cada um 
do seu jeito, em favor de quem  
precisa.  Uma conversa, um cari-
nho, um cafezinho, a atenção no 
atendimento de um pedido, todos 
nós temos algo a oferecer sem pe-
dir nada em troca.

Nesse ano, tivemos a oportu-
nidade de reunir os nossos grupos 
de trabalho da visitação e acolhi-
mento, do brechó e das lojinhas 
para uma tarde de atualização; 
momento de ouvir cada um, sua 
alegria em servir e até alguns de-
poimentos advindos do trabalho 
voluntário.

O ano de 2015 também exi-

girá, de nós todos, um grande 
esforço para atender as necessi-
dades de nossos pacientes, prin-
cipalmente tendo em vista as di-
ficuldades pelas quais o Hospital 
Universitário passa em função da 
falta de funcionários  e, conse-
qüentemente, leitos inativos.

Desejo que as férias propor-
cionem a todos e todas momen-
tos de muita felicidade, descanso 
e alegria.  Assim, no retorno às 
nossas atividades, estaremos re-
pletos de energia e vontade para, 
cada dia mais, acolher os nossos 
pacientes e acompanhantes e tam-
bém entre nós, levar um sorriso 
de amizade e solidariedade.

Em nome da Diretoria da 
AAHU, os melhores votos de Fe-
liz Natal e um alegre Ano Novo, 
juntamente com suas famílias!

Ana Maria Dutra
Diretora Presidente 

Voluntaria
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Santos Site: www.amigosdohu.org.br E-mail: amigosdohu@gmail.com Telefone: (48) 3721-8042 Tiragem: 1.500 exemplares.

Renovação dos materiais de Fisioterapia do Hospital Universitário/UFSC
A AAHU adquiriu para o Hos-

pital Universitário todo o ma-
terial necessário à execução de 
tratamento fisioterápico para os 
pacientes internados.  A Fisiote-
rapia tem atuação direta no pa-
ciente, promovendo higiene brô-
nquica, reexpansão pulmonar 
e mobilização precoce dos pul-
mões, contribuindo desde a mo-
vimentação passiva no leito até 
a colocação do paciente sentado 
para, de pé, estimular a deambu-
lação. O objetivo terapêutico é 
resgatar a funcionalidade ao pa-
ciente hospitalizado pelo menos 
ao mesmo nível em que ele se 
encontrava antes da internação.

A Fisioterapia dentro do HU 
realiza atendimentos dentro da 
UTI, Unidades de Clínicas Ci-
rúrgicas e Médicas, além da UTI 
Neo-Natal e Pediátrica.

Entre os materiais adquiridos 

estão um par de muletas cana-
denses fixas, 1 par de muletas 
axilar - paratreino de marcha e 
deambulação com pacientes no 
pós operatório; andadores para 
os que apresentam déficit de 
equilíbrio e de força nos mem-
bros inferiores; aparelhos para 
treino de musculatura respira-
tória, em pós cirurgias abdomi-
nais, pacientes de longa perma-
nência no leito, para redução 
dos índices de pnemonia; faixas 
elásticas para treinamento de 
força e alongamento de mem-
bros superiores e inferiores; 2 
cicloergômetros -  exercitador 
de membros inferiores e supe-
riores, simula exercício de bi-
bicleta, promove melhora na 
circulação sanguínea e auxilia 
na redução da imobilidade dos 
pacientes com baixo custo; hal-
teres para treino de força; ciclo-

ergômetro para a UTI, que se 
adapta aos pacientes acamados 
e 20 válvulas exalatórias de CO2 
para tratar pacientes com insufi-
ciência respiratória aguda.

É  neste tipo preferencial 
de ajuda, que beneficia direta-
mente nossos pacientes, que a 
AAHU não se furta de fazer todo 
o esforço possível para atender, 
visualizando a rápida recupera-

ção, com o máximo de qualidade 
no atendimento.

Feira de Artesanato Mãos Amigas
Estamos promovendo a II 

feira de artesanto Mãos Ami-
gas, com trabalhos feitos por 
um grupo de voluntárias, que 
se reúnem às quintas-feiras na 
AAHU  para a confecção de arte-
sanato como: bolsas, panos de 
prato, trilhos, cortinas, enfeites 
de natal, móbiles, bijouterias, 
jogo americano, entre outros. 

Às voluntárias do grupo 
Mãos Amigas, os nossos agra-
decimentos.

Os recursos obtidos com esta 
atividade também revertem em 
prol dos pacientes do HU sob 
a forma de kits de higiene pes-
soal, chinelos, pijamas e supri-
mentos de outras necessidades 
pessoais.

D
iv

ul
ga

çã
o 

A
A

H
U

D
iv

ul
ga

çã
o 

A
A

H
U

D
iv

ul
ga

çã
o 

A
A

H
U

D
iv

ul
ga

çã
o 

A
A

H
U

D
iv

ul
ga

çã
o 

A
A

H
U


