
No dia 9 de novembro de 
2015 foi inaugurada a Casa de 
Acolhida Amigos do HU, loca-
lizada à rua Prof. Elpídio Bar-
bosa, 235 - bairro Trindade 
- Florianópolis/SC. O evento 
foi prestigiado pela Direção do 
Hospital Universitário-UFSC, 
bem como por algumas deze-
nas de voluntários que se fi-
zeram presentes em mais este 
momento histórico da AAHU.

A Casa tem capacidade para 
hospedar 12 pessoas, sendo 
seis do sexo masculino e seis 
do sexo feminino. Além de con-
fortáveis alojamentos, a Casa 
possui uma ampla sala de es-
tar e TV, ambiente climatizado, 
lavanderia e cozinha, de modo 
que as pessoas poderão pre-
parar seus próprios lanches e 
lavar suas roupas, observando 
as normas de funcionamento 
da casa.

Em princípio, além da hos-
pedagem, a Casa disponibiliza-
rá Café da Manhã e Lanche Ves-
pertino, ficando o almoço por 
conta do acompanhante.

Para nós da AAHU, esta é 
uma desafiadora experiência 
de serviço. Os nossos registros 
dão conta de que esta ação fra-
terna em prol dos pacientes 
do HU e seus acompanhantes 
iniciou em outubro de 1984, 
quando um grupo de senhoras 
da comunidade, lideradas pela 
Sra. Cora Coelho Duarte da Sil-
va, com o apoio do Frei Carlos 
Benetti, da Igreja Santíssima 
Trindade, passaram a realizar 
visitas semanais no hospital, 
procurando levar um pouco de 
carinho e afeto aos pacientes e 
seus acompanhantes.

Na busca de ampliar a 
abrangência deste serviço, é 
gratificante relembrar que em 
setembro/2001 surgiu a nossa 
Associação Amigos do Hospi-
tal Universitário - AAHU, como 

pessoa jurídica sem fins econô-
micos, preservando sua finali-
dade de origem e agregando o 
papel de colaboradora do Hos-
pital Universitário no sentido 
de, na medida do possível, au-
xiliar para que as instalações 
físicas do hospital possam ser 
cada vez mais favoráveis à boa 
recuperação da saúde das pes-
soas que ali buscam tratamen-
to.

A finalidade dessa Casa é 
acolher e disponibilizar o per-
noite para pessoas de outras 
cidades, que vêm a Florianó-
polis como acompanhantes de 
pacientes internados nas Clí-
nicas Médicas, Clínicas Cirúr-
gicas, Unidade de Tratamento 
Intensivo Adulto, Unidade de 
Neonatologia e Emergência, de 
acordo com a avaliação do as-
sistente social responsável. 

Pretende-se priorizar o aco-
lhimento aos acompanhantes 
da UTI Adulto, atualmente com 
15 leitos ativos, considerando a 
gravidade das situações de saú-
de atendidas e a impossibilida-
de da permanência de acompa-
nhantes nesta unidade.

Os acompanhantes enca-
minhados e acolhidos na Casa 
serão aqueles que não dispuse-
rem de local para hospedagem 
durante o período de interna-
ção do paciente  no HU, o que 
pode se prolongar por vários 
dias. Em geral, são situações 
em que devido a gravidade do 
quadro de saúde do doente e a 
distância do seu local de mora-
dia, o acompanhante não pode 
retornar ao domicílio diaria-
mente.

Embora não esteja previsto 
a implantação de uma Casa de 
Acolhimento na legislação do 
SUS, consideramos que a mes-
ma constitui-se como serviço 
que contribui para o alcance da 
integralidade, um dos princí-

pios do SUS.
Considera-se, ainda, que a 

falta de acomodações satis-
fatórias para acompanhantes 
contribui para o desgaste físico 
e emocional destes e dos usu-
ários internados, justificando 
a necessidade de propiciar um 
espaço fora do ambiente hos-
pitalar, oferecendo-lhes acolhi-
mento e hospedagem.  

É importante ficar bem claro 
que a avaliação de cada caso e 
o encaminhamento para hos-
pedagem na Casa será feito 
pela equipe do Serviço Social 
do HU, que dispõem de dados 
sobre a internação do pacien-
te e expectativa de tempo de 
hospitalização. Ao encaminhar 
acompanhantes para a Casa, 
o Serviço Social fará constar, 

em Formulário de Encaminha-
mento, o nome do paciente e o 
nome do acompanhante, para 
gerenciamento por parte da 
Coordenação da Casa. Os crité-
rios para hospedagem na Casa 
estão disponíveis no Serviço 
Social do HU. 

Por isso, amigos e amigas, 
o ato que celebramos no dia 
09/11/15 simboliza mais uma 
referência histórica da trajetó-
ria de vida da AAHU, no sentido 
de oferecer apoio social e espi-
ritual às pessoas hospitaliza-
das no HU, bem como aos seus 
acompanhantes, de modo espe-
cial aos que procedem localida-
des distantes da Florianópolis.  
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Perfil | Frei Luiz Antonio Frigo - presença espiritual por onde passa
Para ele, a Associação Amigos do HU é um projeto extraordinário, profissional e exemplar a nível de Brasil e mundo

Luiz Antonio Frigo nasceu 
em 29 de outubro de 1950. Sua 
atividade atual é  Vigário paro-
quial, guardião, coordenador 
local e regional do Serviço de 
Animação Vocacional dos Capu-
chinhos e da Pastoral Universi-
tária. Ordenou-se sacerdote em 
1978. Em seguida, trabalhou 
em Irati, no estado do Paraná, 
durante oito anos. Cursou peda-
gogia, deu aulas, foi diretor do 
seminário por cinco anos, sendo 
professor e orientador. Em 1987 
foi à Ponta Grossa e fundou o 
Centro Vocacional, onde traba-
lhou durante três anos. 

Depois desse período, viajou 
para a Europa, ficou em Roma 
por quatro anos fazendo mes-
trado em ciências da educação 
e um ano de espiritualidade. 
Quando retornou ao Brasil, ele 
assumiu o Centro Vocacional 
por nove anos. Deu aulas no 
Instituto de Filosofia e viajava 
pelos estados do Paraná e Santa 
Catariana orientando as equipes 
vocacionais. Ajudou a instituir 
toda uma infraestrutura para a 
manutenção do seminário, como 
a fábrica de velas e o trabalho 
conjunto com a universidade na 
produção de alimentos para o 
Convento Bom Jesus e para dez 
entidades filantrópicas. 

Chegou em Florianópolis em 
2009 e iniciou seus trabalhos 
na Paróquia Santíssima Trin-
dade, Pastoral Universitária da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina e no Hospital Univer-
sitário da UFSC. Na Paróquia 
Santíssima Trindade trabalha 
na Pastoral da Juventude, onde 
acontecem encontros de jovens 
e retiros. Atua também na Pasto-
ral Vocacional orientando quem 
quer ser frei, com reunião men-
sal no primeiro domingo de cada 
mês. Atualmente são três freis e 
mais quatros que estão em fase 
de acompanhamento. O traba-
lho na Pastoral Universitária é 
feito com missas realizadas no 
Templo Ecumênico, que acon-

tecem todas as sextas-feiras às 
12h15, acompanhamento dos 
jovens e atendimento de alu-
nos e professores nos principais 
eventos que ocorrem na UFSC. 
Atua como uma presença espiri-
tual, animando professores, alu-
nos e funcionários. 

Faz parte da Associação Ami-
gos do HU desde que chegou em 
Florianópolis. Para ele, é uma 
alegria muito grande. Ele perce-
be que existe uma força imensa 
de solidariedade e de luta pelo 
serviço da vida. “É um trabalho 
maravilhoso, qualificado, uma 
organização no sentido de quali-
ficar as pessoas e de ter disponi-
bilidade. Por trás de tudo o que 
os Amigos do HU fazem existe 
uma motivação espiritual, de ca-
ridade, doação e o exercício de 
acolher as pessoas mais neces-
sitadas e amar de uma maneira 
concreta.”, comenta. Frei Frigo 
diz que a AAHU é um projeto 
ímpar, extraordinário, exemplar 
a nível de Brasil e mundo. 

“Não é um trabalho espon-
tâneo, pois ele é organizado, 
profissionalizado, orientado e 
um exemplo de como se deve 
trabalhar do ponto de vista da 
caridade”, menciona. Para ele, a 
caridade tem que ser orientada 
e preparada para que as pesso-
as não trabalhem só na base do 
que acham ser certo, mas que 
seja profissional, pois isso dá 
continuidade, estabilidade, vi-
sibilidade e as pessoas que são 
atendidas ganham mais carinho. 

Depois da celebração da mis-
sa nas quartas-feiras, Frei Frigo 
faz visitação na UTI, emergência 
e diz que a presença do padre em 
contato com os enfermos des-
perta neles o impulso da trans-
cendência e quase todos ficam 
encantados e solicitam orações 
e bençãos, pois se sentem con-
solados e confortados. “Quan-
do o sacerdote está presente, o 
Cristo está presente através do 
sacerdote”, afirma. Ele comen-

ta que todos os seres humanos 
deveriam tirar um tempo para 
se dedicarem aos que neces-
sitam, pois é um investimento 
que a pessoa faz, primeiramente 
para si e depois para os outros, 
e isso cria a cultura do cuidado, 
do acolhimento e da sensibilida-
de. “Quem mais se realiza não é 
quem recebe, é quem dá”, cita. 

“Todas as pessoas que senti-
rem o chamado para ajudar os 
outros, seja ele em hospitais ou 

em qualquer outra dimensão da 
vida, não espere para depois, 
se não pode dar muito tempo, 
dê uma hora ou meia hora, pelo 
menos, pois é dando que se re-
cebe”, finaliza.

“Comece fazendo o que é ne-
cessário, depois o que é possível, 
e de repente você estará fazendo 
o impossível.”

São Francisco de Assis
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PROJETO “MÚSICA PARA QUEM PRECISA” NO HOSPITAL DA UFSC
O projeto de extensão uni-

versitária “Música Para Quem 
Precisa” foi criado em 2014, 
pelo professor Leonardo Pier-
martiri do Departamento de 
Música da UDESC. 

Em parceria com a adminis-
tração do HU e da AAHU, sema-
nalmente os bolsistas, alunos 
do curso de música da UDESC, 
visitam as alas do hospital le-
vando música e uma quantida-
de de emoções a todas pessoas 
presentes: pacientes, acompa-
nhantes, enfermeiras, médicos 
e visitantes.

A idéia de tocar para pes-
soas em hospitais e asilos, que 
precisam de conforto e aten-
ção, vem num momento em que 
surge a reflexão sobre o quanto 
e como um músico pode contri-
buir para a sociedade. É muito 
importante conscientizar os 
alunos da diferença que eles 
podem fazer na vida das pes-
soas, através do que eles têm 
aprendido na universidade.

O contato com pequenas au-
diências, ou um a um, em hos-
pitais e asilos faz com que os 
alunos tenham uma interação 

com um público que tem uma 
perspectiva diferente do dia 
a dia do músico. Esse contato 
pode criar uma abertura no en-
tendimento do aluno de quão 
poderosa pode ser a ação da 
música na vida de pessoas em 
estado fragilizado.

Por outro lado, existem es-
tudos comprovados de que a 
música pode aliviar um grande 
número de sintomas como a 
ansiedade, depressão por lon-
gos tratamentos, pacientes com 
dificuldade de comunicação e 
pode ser usado também como 
um meio de integração social 
entre pacientes de um mesmo 
ambiente. A música tem o po-
der de renovar as forças e as 
esperanças, fazendo com que 
todos os presentes comparti-
lhem momentos de alegria e 
sentimentos que ficarão na me-
mória e nas conversas por mui-
to tempo.

A liberdade é um direito do 
ser humano que nos casos de 
muitos pacientes e idosos não 
é possível atingir. Por causa da 
condição de sua saúde ficam 
impossibilitados de ter acesso 
à atividades que são normais 

ao resto da sociedade. Com esta 
ação, tentamos devolver à es-
sas pessoas a possibilidade de 
estarem expostas ao convívio 
artístico e social, envolvendo a 
todos com entusiasmo, e assim 
dignificando o ser humano.

Setembro a Dezembro de 2015

Congresso destaca o valor da Assistência Espiritual Hospitalar
A Associação Cristã de Assis-

tentes Espirituais Hospitalares 
do Brasil (ACAEHB) realizou o 
XVI Congresso Brasileiro Ecu-
mênico de Assistência Espiritu-
al Hospitalar nos dias 26 a 28 de 
outubro, no Centro de Espiritu-
alidade Cristo Rei (CECREI), em 
São Leopoldo-RS. O evento teve 
como tema: “A Igreja e os Desa-
fios para a Assistência Espiritual 
a Enfermos”.

Participaram pessoas que 
fazem assistência espiritual em 
hospitais nos estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. No total, o 
Congresso reuniu 90 pessoas, 
entre dirigentes e congressistas, 
sendo que da AAHU estivemos 
em 18 participantes. Destaca-
mos a seguir trechos de algumas 
reflexões.

Pe. Anísio Baldessin com o 
tema assistência espiritual a 
enfermos: 1) quando você con-
centra sua atenção e ação em 
valores como reconciliação, per-
dão, misericórdia, compaixão, 
solidariedade, amor e caridade, 
você está no horizonte da espi-
ritualidade; 2) a religiosidade 
também é usada para enfrentar 

melhor os momentos difíceis da 
vida, principalmente nas situ-
ações de doenças; 3) o uso de 
crenças ou práticas religiosas 
também se aplica para reduzir 
o sofrimento emocional provo-
cado pela perda ou mudanças, 
pois as convicções religiosas re-
duzem a ansiedade, aumentam 
a esperança e a sensação de ter 
o controle da situação; 4) cren-
ças e práticas religiosas são usa-
das para regular as emoções em 
períodos de doença, de mudan-
ça, ou em épocas quando não se 
tem controle da situação.

Dr. Fernando Luchese com o 
tema ciência, espiritualidade e 
saúde: o maior erro dos médicos 
é tentar curar o corpo sem pro-
curar curar a alma. Entretanto, 
corpo e alma são um e não po-
dem ser tratados separadamen-
te (Platão 427-347 a.C.).

Pe. João Inácio Mildner com 
o tema o capelão como membro 
de uma equipe de assistência es-
piritual: o Assistente Espiritual 
deve ser humano e, além de ter 
uma personalidade equilibrada. 
Ele deve ser capaz de escutar e 
acolher as vozes do sofrimento; 
deve ser sensível e compreensi-

vo nas situações do sofrimento; 
deve ser disponível e servidor; 
deve ser presença significativa e 
defensor a dignidade da pessoa 
humana. O serviço de Assistên-
cia a Enfermos é tarefa de todos 
na comunidade,não apenas de 
um grupo específico, destacou.

Na avaliação dos voluntários 
da AAHU que participaram do 
Congresso, este tipo de evento 
é sempre rico em conteúdo que 

fortalece o nosso serviço de visi-
ta aos enfermos, seja no hospital 
ou na residência. O propósito da 
visita deve ser sempre o da so-
lidariedade, evitando-se qual-
quer atitude de proselitismo.

O próximo congresso da 
ACAEHB será realizado em Flo-
rianópolis em outubro de 2017.

Pedro Camacho dos Santos
Diretor de Apoio Social e Espiritual
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Palavra da Presidente
Amigos/as:

Temos muito a agradecer ao 
final deste ano.  Foi um ano bem 
movimentado, cheio de desafios 
e eventos em prol da formação e 
atualização do voluntariado.

Nosso trabalho deve ser 
constantemente observado, para 
que possamos faze-lo da melhor 
maneira possível, tendo em vista 
a nossa presença junto aos pacien-
tes, acompanhantes e também os 
servidores e Direção do HU.

Em abril, realizamos no Centro 
de Cultura e Eventos da UFSC o 
Encontro Regional dos Voluntá-
rios da Visita Hospitalar, com a 
presença da Prof. Ir. Suzana Rocca 
e Dr. Luiz Alberto da Silveira, que 
nos trouxeram temas relevantes 
para o nosso trabalho voluntário.

Em agosto, organizamos e re-

alizamos o Encontro Estadual dos 
Voluntários da Saúde do Estado 
de SC, com a presença de mais de 
250 voluntários/as, dia de troca de 
experiências e confraternização.

Também o HU comemorou 
datas importantes, como os 15 
anos da Unidade Neo-Natal e os 
20 anos da Maternidade do HU.  
Comemoramos também, junto 
com o HU, o alcance de mais de 
50 transplantes de fígado, pois 
hoje o HU conta com equipe 
própria para este procedimento de 
alta complexidade.

Um sonho antigo da AAHU 
também começou a se realizar 
em 2015: a abertura da CASA 
DE ACOLHIDA AMIGOS DO 
HU, com a instalação em local 
apropriado para receber acompa-
nhantes de nossos pacientes, para 
pernoite e descanso, através de en-

caminhamento do Serviço Social 
do HU/UFSC.

Ao final do ano, fomos selecio-
nados para participar da distribui-
ção de verbas da Justiça Federal 
de SC, atendendo a dois projetos 
do HU.

Um dado que não posso deixar 
de mencionar: em torno de 26.000 
pessoas passaram no nosso Servi-
ço de Acolhimento em 2015. Isso 
revela a importância do trabalho 
realizado e a sua necessidade 
dentro das atividades que nos 
propomos fazer em benefício dos 
usuários do HU.

No dia 01.12.2015, a AAHU 
assinou contrato com a empresa 
EVA Construtora, para a reforma 
da Unidade de Tratamento Dialíti-
co – Hemodiálise do HU, necessi-
dade urgente para o atendimento 
de nossos pacientes. As obras 

iniciar-se-ão em 04.01.2016.
2016 vem aí. Muitos novos de-

safios irão se apresentar à AAHU, 
mas com a colaboração de todos 
os nossos voluntários e voluntá-
rias certamente iremos alcançar 
os nossos objetivos e levar aos 
nossos pacientes e acompanhantes 
momentos de alegria e de presen-
ça que consola e conforta.

Estaremos juntos a partir de 
01.02.2016.  

Feliz Natal a todos!  Que 
2016 traga para todos nós alegria, 
realização pessoal e familiar e que 
o trabalho voluntário em nossas 
vidas seja a tradução da nossa fé 
no Senhor Ressuscitado!

Ana Maria Dutra
Diretora Presidente da 
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Festa do Dia das Crianças na Unidade de Internação Pediátrica do HU/UFSC 
Na tarde do dia 07/10 

ocorreu a festa do Dia das 
Crianças na Unidade de Inter-
nação Pediátrica do HU com 
o tema Floresta Encantada, 
organizada pela voluntárias 
Dorotea, Ilori e Maria Lúcia. 
Além dos doces e salgados 
para as crianças, teve conta-
ção de história com fantoches, 
distribuição de presentes e 
das Naninhas do Bem, feitas 
pelas voluntárias do artesa-
nato da associação.

No ano de 1924, o depu-
tado federal Galdino do Valle 
Filho teve a ideia de “criar” o 
dia de Nossa Senhora Apa-
recida. Os deputados apro-
varam e o dia 12 de outubro 
foi oficializado como Dia 
da Criança pelo presidente 
Arthur Bernardes. Quando a 
Fábrica de Brinquedos Estre-
la fez uma promoção conjunta 
com a Johnson & Johnson é 
que a data passou a ser co-
memorada.  A estratégia deu 
certo, pois desde então o dia 
das Crianças é comemorado 
com muitos presentes.


